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Výstava se koná pod záštitou senátora Parlamentu České republiky Iva Valenty a potrvá do 31. 1. 2015.
 Foto: Miroslav Potyka

Po roce děti z mateřských škol zaplnily půdu Reduty svými originálními výtvory.
Foto: Miroslav Potyka
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Novoroční přání vedení města

Vážení občané, 

minulý rok jste si zvo-
lili nové vedení města 
a já jsem rád, že jste 
dali možnost pokra-
čovat v práci lidem, 
kteří v minulých letech 
spravovali naše město 
tak, že se stalo velmi 
příjemným místem 
pro život. Ve městě 
se podařila realizo-

vat celá řada dobrých věcí, dosáhli jsme celé řady 
úspěchů a ocenění a pevně věřím, že máme veške-
ré předpoklady v tomto trendu pokračovat. 
Za sebe i své kolegy z vedení města vám mohu 
slíbit, že uděláme vše proto, aby Uherské Hradiště 
bylo i nadále rozvíjejícím se a úspěšným městem, 
na které budeme moci být právem hrdí.
Mým soukromým přáním je, aby se čím dál více 
lidí aktivně podílelo na rozvoji Uherského Hradiště 
a dovolím si vás touto cestou o váš aktivní přístup 
poprosit. Věřím, že budu mít možnost setkávat se 
s vámi tak jako doposud, a těším se na vaše ná-
zory, návrhy a připomínky k tomu, co se kolem nás 
ve městě děje. Rádi bychom ještě lépe informovali 
o záměrech vedení města a zapojili ještě více lidí 
do veřejné diskuze. I když jsou to někdy cesty obtížné 
a zdlouhavé, tak si myslím, že je tento krok správný. 
Do nového roku bychom podle mě měli jít s elánem 
a optimismem, vytýčit si nové cíle a vzít si pona-
učení z nezdarů uplynulého roku. Ponechejme si 
v sobě také kousek vánoční atmosféry. Buďme to-
lerantní, přitom mějme na paměti, že naše svobo-
da končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného, 
a mysleme i v průběhu roku na ty, kteří potřebují 
naši pomoc.
Vážení spoluobčané, přeji vám za sebe a za město 
Uherské Hradiště do nového roku hodně úspěchů, 
zdraví, optimismu a vzájemného porozumění.

Stanislav Blaha,
starosta města

Vážení spoluobčané, 

s příchodem každého nového roku možná očeká-
váme, že se něco změní, nebo že začne další, nová 
a lepší etapa v našem životě. Sám bych si velmi přál, 
aby tento začátek byl pro vás všechny tím šťastným, 
aby vás neopouštělo pevné zdraví, a také abyste 
měli klid a pohodu na rodinný život i na vaši práci. 
Nikdy nevíme, kdy nám do cesty vkročí věci neoče-
kávané, nechtěné, takové, které převrátí náš život 
naruby. Proto bych vám přál, aby těch negativních 
zkušeností a událostí bylo v novém roce co nejméně, 
a abychom naopak dokázali těžit z věcí kladných, 
ve kterých převládá vzájemná tolerance, slušnost, 
pozitivní přístup k životu, pomoc druhým. 
Děkuji vám za spolupráci a za vše, co jste v uplynu-
lém roce pro město vykonali a velmi si vážím toho, 
že jste mi dali důvěru, abych pro vás mohl i nadále 
pracovat ve vedení města. 
Přeji vám, aby nastávající rok 2015 byl pro vás ro-
kem šťastným a radostným, abyste doma, ale 
i mezi svými spolupracovníky, přáteli a známými 
měli vždy někoho, komu můžete přinášet dobro, 
přátelství a lásku a očekávat to samé z jeho strany. 
 Ing. Zdeněk Procházka 
 místostarosta

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

další rok je za námi a vstupujeme do nového obdo-
bí. Většina z nás si klade otázku, co nás čeká. Bude 
převažovat to dobré, či špatné? Ze všech stran se 
na nás řítí chmurné zprávy o ekonomických problé-
mech, neštěstích, válkách, násilnostech, lumpár-
nách. Těch potěšujících je pramálo. Je současný svět 
skutečně tak špatný? Myslím si, že není, a že záleží 
na každém z nás, jak jej budeme vnímat. Jak odliší-
me důležité od nepodstatného, bulvár od seriózních 
zpráv, pravdu od pomluv a lží, jakou si sami v sobě 
nastavíme laťku morálních zásad, tolerance, dobré 
vůle, vstřícnosti i lásky. Každý z nás se potýká s celou 
řadou problémů, které jej trápí a musí je řešit.  Půjde 
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Novoroční přání vedení města

to však snáze, pokud se oprostíme od celospole-
čensky všudypřítomného stresu a napětí. Pokud se 
opřeme o své blízké, přátele, kolegy a třeba i dobré 
sousedy. 
To vše se týká života v našem městě, které v ne-
dávné době prošlo poměrně složitými a poněkud 
dramatickými komunálními volbami. Z různých re-
akcí v masmédiích a internetových diskusích jsem 
měl chvílemi pocit, že vše, co dosud bylo učiněno, 
je špatně. Jsem přesvědčen, že opak je pravdou. 
Uherské Hradiště je krásné město, které se díky 
jeho obyvatelům, radním bez ohledu na stranickou 
příslušnost, podnikatelům i majitelům domů stále 
pozitivně vyvíjí. Město s malebným a cenným his-
torickým jádrem, město památek, kultury, výtvar-
ného umění i sportu. Jedinečné místo, které nám 
většina jeho návštěvníků a hostů závidí. Přesto nás 
všechny čeká spousta další práce. Třeba na zkvalit-
nění dopravy, parkování, životního prostředí, úpravy 
veřejných prostranství apod. Nebude to vždy lehké 
a okamžité. Společnou snahou a cílevědomostí to 
však určitě zvládneme a zlepšíme tak společný život.
Nám všem bych chtěl popřát dobrý rok 2015, mno-
ho úspěchů v soukromém i pracovním životě, pevné 
zdraví, lásku blízkých a přátel, co nejvíce pochopení, 
ohleduplnosti a vzájemné úcty, co nejméně pro-
blémů a stresu. Ať se nám všem daří a nechť naše 
město dál vzkvétá.
 PhDr. Ivo Frolec 
 místostarosta

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám s příchodem nového roku 
2015 popřál pevné zdraví, životní klid a pohodu, kte-
rá nám všem někdy v této době chybí. Zapomeňme 
na nepříjemné okamžiky doby minulé a zkusme se 
na budoucnost dívat více optimisticky.
V resortech, které mi náleží, tj. oblast sociální, život-
ního prostředí a informatiky, jsou velmi potřebné 
kladné a přátelské mezilidské vztahy. Doufám, že 
vzájemné porozumění a pochopení dané proble-

matiky, budou vždy přínosem pro nás všechny. 
V následujícím roce vám budu pozorně naslouchat, 
a pevně věřím, že pokud nastane nějaká komplika-
ce, vždy společně najdeme výhodné řešení k cel-
kové spokojenosti. Chci vám popřát v novém roce 
hodně osobních i pracovních úspěchů a ať je tento 
rok naplněn optimismem, dobrou náladou a vzá-
jemným porozuměním. 
 František Elfmark 
 DiS., člen rady města

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

je za námi nejen rok 2014, ale i 25 let našeho úsi-
lí vybudovat úspěšnou, demokratickou republiku. 
S mírným překvapením společně poznáváme o jak 
náročný a komplikovaný proces se jedná.
I naše město má za sebou čtvrt století novodobé 
historie. Měl jsem ho rád před 25 lety, mám ho 
rád i dnes. Vzpomínám na oprýskanou šeď domů 
v minulosti a vidím rozmanitou barevnost a úhled-
nost současnosti. Avšak město to nejsou domy, to 
jsou lidé v nich žijící, občané města. To oni město 
utvářejí a spravují. Město je vizitkou svých obyvatel. 
A snad se shodneme, že se nám všem společným 
úsilím podařilo, že Uherské Hradiště v roce 2015 leží 
na velmi „dobré adrese”. V roce 2015 Vám přeji jas-
nou mysl a hlavně pevné zdraví ! 
 Mgr. Josef Botek 
 tajemník městského úřadu 

Vedení města Uherské Hradiště, zleva  Z. Pro-
cházka, I. Frolec, S. Blaha, F. Elfmark, J. Botek.
 Foto: archiv města



6

Krátce

Zastupitelstvo schválilo 
roZpočet na rok 2015

Rozpočet se schodkem 43 milionů schválilo 
na své prosincové schůzi  zastupitelstvo měs-
ta.  Záporný hospodářský výsledek je způsoben 
dokončováním či přesunem investičních projektů 
spolufinancovaných Evropskou unií nebo reali-
zovaných v plné výši z prostředků města. Město 
ztrátu v hospodaření uhradí z vlastních finančních 
zdrojů. „Financování bude vypořádáno změnou 
stavu dlouhodobých půjček města, snížením fi-
nančních prostředků města a snížením portfolia 
cenných papírů,“ uvedl starosta města Stanislav 
Blaha. V roce 2015 je plánováno realizovat většinu 
kapitálových výdajů s pomocí dotačních zdrojů.

havarijní stav kanaliZace 
u ZŠ unesco si vyžádal opravy
 
Město opraví kanalizaci odvádějící splaškové 
a dešťové vody ze Základní školy UNESCO. Při 
letních přívalových deštích se totiž přišlo na to, že 
kanalizace je ve špatném stavu a nemá vyhovující 
kapacitu. "Kamerové zkoušky nám potvrdily, že 
je potřeba ji zrekonstruovat,“ uvedl místostarosta 
města Zdeněk Procházka. Práce budou stát asi 
2,2 milionu korun a potrvají asi do května 2015, 
skončit by tedy měly dříve, než město dokončí 
rozsáhlou revitalizaci veřejných ploch na Náměstí 
Komenského, parku u Obchodní akademie a dal-
ších přilehlých prostor. 

na hlavní křižovatce se testuje novinka

V prosinci 2014 byla na světelné křižovatce  
tř. Maršála Malinovského a Velehradská třída 
nově nainstalována doplňující světelná signaliza-
ce pro chodce, tzv. odpočtové návěstidlo.
Informace z odpočtového návěstidla by měla sní-
žit riskantní chování chodců a zajistit tak větší bez-
pečnost provozu. Chodec tímto dostává informaci, 
kolik času mu zbývá do konce signálu. To mu dává 

možnost rozhodnutí, zda na signál volno má ještě 
do vozovky vstoupit či nikoliv, což je důležité ze-
jména pro starší spoluobčany. Obdobně je tomu 
i u signálu stůj, kdy je na odpočtovém návěstidle 
zobrazen odpočet vteřin do signálu volno. V těch-
to případech by měla odpočtová návěstidla odra-
dit chodce od vstupu do křižovatky na červenou.

přemístění autobusové Zastávky

Odbor dopravy upozorňuje cestující využívající 
autobusovou linku MHD 805007 aut. nádr. - ne-
mocnice - Štěpnice – aut. nádr.,  že od termínu 14. 
12. 2014, v souvislosti se změnou jízdních řádů, 
byla stávající autobusová zastávka „Uherské Hra-
diště, nemocnice“ trvale přesunuta na nově vybu-
dovanou obousměrnou autobusovou zastávku 
u centrálního objektu nemocnice. Stávající auto-
busová zastávka u bývalého vjezdu do nemocni-
ce je v obou směrech od tohoto termínu dočasně 
mimo provoz. Od 1. března 2015 bude provoz au-
tobusové zastávky obnoven pod novým názvem 
„Uherské Hradiště, Purkyňova“ a bude zařazen 
do trasy vedení linky MHD 805007.  jp
 

Na hlavní křižovatce se testuje odpočtové ná-
věstidlo. 

Zastávka MHD. Repro



7

Krátce

mikuláŠský rej Zaplnil náměstí

Rozsvěcení vánočního stromu v Uherském Hradi-
šti přihlížely v pátek 5. prosince na Masarykově 
náměstí davy nadšených dětí s rodiči při tradič-
ním Mikulášském reji, který pořádá město společ-
ně s DDM Šikula. Velkolepě nazdobený vánočním 
strom, pokřtěný jménem Marek (podle svého pů-
vodu ze sídliště Markov) letos připravil Klub kultury 
Uherské Hradiště.  Strom rozsvítil starosta města 
Stanislav Blaha za přítomnosti sv. Mikuláše, čer-
ta i anděla a  nadšeného odpočítávání publika. 
Podvečerem provázel herec Slováckého divadla 
David Vacke. 
 Text a foto: Jan Pášma

Mikulášský rej přilákal především děti.

Starosta města Stanislav Blaha symbloicky křtí 
špičku vánočního stromu.

co se děje  v jeZuitské koleji?

Návštěvníci Slováckého centra kultury a tradic  
v bývalé Jezuitské koleji mohou být v tomto období 
překvapeni, že u obvodového zdiva ve spojovací 
chodbě jsou krátce po rekonstrukci budovy opět 
odstraněny omítky. Na vině je vlhkost, která se po 
rekonstrukci budovy ve zdivu objevila. Město nyní 
zkoumá, jak se nejlépe s vlhkostí vyrovnat.
„Je to nepříjemný problém, jehož následky se velmi 
těžko odstraňují,“ potvrdil starosta města Uherské 
Hradiště Stanislav Blaha. Přesto, že v rámci projek-
tu i realizace jezuitské koleje bylo navrženo několik 
opatření ke snížení vlhkosti v konstrukcích budo-
vy, např. provětrávaná podlaha, sanační omítky  
a další, objevila se po nějakém čase provozu vlh-
kost opětovně v obvodovém zdivu.
„Komplex jezuitských budov je pro město velmi 
hodnotnou památkou a proto jsme chtěli minima-
lizovat zásahy do stavebních konstrukcí. Pro dů-
kladné zjištění příčiny vzniku vlhkosti ve zdivu bylo 
dohodnuto, že  část omítek chodby bude odstra-
něna, a to i z vnější strany nádvoří a  zdivo bude 
ponecháno přirozenému vysychání asi po dobu 
jednoho roku,“ objasnil starosta. V této době budou 
provedena kontrolní měření vlhkosti a následně 
stanoven další postup. Odstranění omítek provedla 
firma CGM Morava s.r.o., která stavbu rekonstrukce 
realizovala.
Pravé křídlo bývalého jezuitského komplexu město 
zrekonstruovalo v roce 2012 a završilo tím proces 
regenerace celého souboru jezuitských staveb. jp

Aktuálně

Sanace zdiva v Jezuitské koleji.
 Foto: Jan Pášma
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doprava  

od 1. ledna 2015 nabývá účinnost novela zá-
kona č. 56/2001 sb., o podmínkách provozu 
na pozemních komunikacích. 
Důležitou změnou novely zákona č. 56/2001 
Sb. o podmínkách provozu na pozemních ko-
munikacích je zjednodušení administrativy 
pro občany při převodu vozidla. Zatímco dnes 
musí zápis změny vlastníka nebo provozovate-
le vozidla do registru vozidel a vydání nových 

dokladů řešit jak prodávající tak kupující, nově 
bude na místně příslušném úřadě (tam, kde je 
vozidlo registrováno) stačit přítomnost jednoho 
z nich. Bude platit zásada „třikrát jedna“ – jeden 
registr vozidel, jedna žádost a tím pádem jeden 
úkon. Prodávající a kupující mohou jít na úřad 
společně, nebo jeden může zmocnit druhého 
anebo mohou oba zmocnit třetí osobu. Vždy ale 
bude platit, že plná moc bude muset být opat-
řena úředně ověřeným podpisem nebo zaslána 
na úřad datovou zprávou s uznávaným elek-

obecně ZávaZné vyhláŠky

1. obecně závazná vyhláška č. 4/2014 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů. 
Výše poplatku za odpad se nemění – zůstává 
stejná 500 Kč na osobu a rok (poplatek nebyl 
navýšen od roku 2009). Od poplatků jsou úpl-
ně osvobozeny děti do dovršení 1. roku věku. 
Úleva na poplatku za odpad ve výši 250 Kč je 
poskytnuta dětem do dovršení 18. roku věku.
Nově je zrušeno osvobození staveb určených 
k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných 
domů, ve kterých není hlášena k trvalému po-
bytu žádná fyzická osoba. Poplatek za odpad 
bude ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu. 
2. obecně závazná vyhláška č. 5/2014, 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství.
OZV se měnila vzhledem k tomu, že současný 
stav již neodpovídá úpravě této problematiky 
obsažené v OZV č. 1/2008, neboť obsahovala 
jednak odkaz na pasport veřejných prostran-
ství, který je již neplatný a některé prostory 
pro volné pobíhání psů byly již neaktuální či 
nevhodné. 

Změna nastala ve vymezení 
prostor pro volné pobíhání psů:
Uherské Hradiště - zrušen prostor  
ul. Na Stavidle, nový prostor - ul. Revoluční
Mařatice – ke stávajícímu na ul. Sadová  při-
byl nový prostor - ul. Na Rybníku
Vésky - byl zrušen prostor na pozemcích p.č. 
465, 487/2, nový prostor - ul. Zámostní 
Míkovice nad Olšavou - prostor zrušen  
bez náhrady (rozhodla místní komise)
Jarošov u Uherského Hradiště - zůstává 
Sady – zůstává
3. obecně závazná vyhláška města  
č. 2/2014, o regulaci provozování loterií 
a jiných podobných her.
Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti Obecně zá-
vazná vyhláška města č. 2/2014, o regulaci 
provozování loterií a jiných podobných her. 
Tato obecně závazná vyhláška rozšiřuje pů-
vodní předmět regulace, neboť vydáním prů-
lomových nálezů Ústavního soudu v roce 2011 
byla obcím dána větší pravomoc k regulaci, 
a to nejen výherních hracích přístrojů, ale 
i k regulaci sázkových her, loterií a jiných po-
dobných her na jejich území. Následně obec-
ně závazná vyhláška nově vymezuje místa, 
a to prostřednictvím budov, kde se sázkové 
hry, loterie a jiné podobné hry na území měs-
ta povolují.
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Změny pro občany v roce 2015

tronickým podpisem. K zápisu změny vlastníka 
nebo provozovatele vozidla a k vydání nových 
dokladů následně dojde na úřadě, kde je vozi-
dlo registrováno na základě jedné žádosti. Spo-
lečná žádost nahradí administrativní náročnost 
celého procesu. Tak jako doposud je třeba při 
změně vlastníka předložit protokol z evidenční 
kontroly. Platnost evidenční kontroly se upravu-
je na 14 dnů. Každou změnu stavu vozidla musí 
vlastník nahlásit úřadu do 10 pracovních dnů.
Novela také výrazně zjednodušuje proces vy-
řazení vozidla z provozu (dosud dočasné vy-
řazení ) tím, že zavádí pouze jednu kategorii 
„Vyřazení silničního vozidla z provozu“ na 12 
měsíců a po uplynutí této lhůty má vlastník vozi-
dla povinnost oznámit úřadu adresu místa, kde 
se vyřazené vozidlo nachází, poté bude vozidlo 
převedeno do dlouhodobého vyřazení. 
Nově „Zánik silničního vozidla“ nahradí statut  
„Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel“.  Bude 
se jednat o vozidla, která byla ekologicky zlik-
vidována, byla zničena (tzn. takový stav silnič-
ního vozidla způsobený jeho havárií, živelnou 
pohromou nebo jiným obdobným způsobem, 
kdy vozidlo nelze předat provozovateli zařízení 
ke sběru autovraků) a nebo byla správcem po-
zemní komunikace předána k ekologické likvi-
daci provozovateli zařízení ke sběru autovraků. 
Individuálně dovezená vozidla se budou regis-
trovat po předložení dokladů vydaných jiným 
členským státem EU, pokud budou žadatelem 
dodány všechny údaje nutné k vystavení tech-
nického průkazu. 
Poměrně zásadní důsledky novely obsahuje Čl. 
II Přechodná ustanovení:
Dočasně vyřazená vozidla je vlastník povinen 
do 1 roku  ode dne nabytí účinnosti tohoto záko-
na (tzn. do 31. prosince 2015) sdělit úřadu adre-
su, kde se vozidlo nachází.
Není-li u vozidla (v tzv. převodu) do šesti měsí-
ců podána „žádost o doregistrování“ (zapsání ) 
vlastníka vozidla do registru vozidel – tato vozi-
dla budou považována za zaniklá (ztratí tech-

nickou způsobilost k provozu na pozemních 
komunikacích).
Novela zákona taktéž stanovuje, že při porušení 
povinnosti vyplývající ze zákona lze uložit poku-
tu fyzické osobě až do výše 50.000 Kč.
Novela mění zákon  634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, kdy se zvyšuje poplatek u vyřazení 
vozidla z provozu na 200 Kč (dříve dočasné vy-
řazení ). Ostatní poplatky zůstávají beze změn.
Novelou zákona také byla přesunuta možnost 
vydání registrační značky na přání a výroba třetí 
registrační značky na leden 2016.

živnostenský odbor 

od  1. 1. 2015 může fyzická osoba spo-
lečně s ohlášením živnosti nebo žádostí 
o koncesi na živnostenském úřadu též:
- podat přihlášku k registraci nebo oznáme-
ní určené správci daně za předpokladu, že 
nemá zákonem uloženu povinnost podávat 
tato podání správci daně v elektronické po-
době,
- oznámit zahájení samostatné výdělečné 
činnosti podle zákona upravujícího organi-
zaci a provádění sociálního zabezpečení.
Od 1. 1. 2015 se ohlašovatel živnosti či ža-
datel o koncesi zprošťuje povinnosti při 
svém ohlášení živnosti resp. podání žá-
dosti o koncesi předkládat živnostenskému 
odboru zákonem vyjmenované doklady  
(§ 46 odst. 6 živnostenského zákona) vzta-
hující se k osobě zapsané v živnostenském 
rejstříku, pokud
- tyto doklady již byly v minulosti připojeny 
k některému z předchozích ohlášení živnosti 
(resp. žádosti o koncesi či oznámení změny),
- uvedený doklad nepozbyl platnosti,
- skutečnosti, které doklad osvědčuje, se 
nezměnily.
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Změny pro občany
v roce 2015

odbor Školství a sportu:
Rodiče mohou v daňovém přiznání za rok 2014 
požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v ma-
teřské škole nebo jiném zařízení péče o děti 
předškolního věku.

Na základě Zákona č. 247/2014 Sb., o posky-
tování služby péče o dítě v dětské skupině  
a o změně souvisejících zákonů, byl novelizo-
ván Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pří jmů,  
v platném znění. Dle této novely přibylo v  Záko-
ně č. 586/1992 Sb., o daních z pří jmů, v platném 
znění, nové ustanovení §35 bb, které umožňu-
je daňovou slevu za umístění dítěte ve školce 
nebo jiném zařízení péče o děti předškolního 
věku a jistě bude pro rodiče vítanou novinkou.

Slevu může uplatnit jeden z rodičů  v daňovém 
přiznání nebo ročním zúčtování prováděném 
zaměstnavatelem za zaměstnance již za rok 
2014. Sleva bude odečtena  jednomu z rodi-
čů  přímo z vypočtené daně za rok 2014 (ne  
z daňového základu). Jedná se o  výdaje (pou-
ze školné), které v kalendářním roce rodič vydal 
za umístění svého dítěte v mateřské škole nebo 
jiném zařízení péče o děti předškolního věku 
(např. dětská skupina, mateřská školka, lesní 
školka, soukromé jesle apod.).

Daňovou slevu  za rok 2014 bude možné za  ka-
ždé vyživované dítě uplatnit maximálně do výše 
minimální mzdy 8.500,- Kč. Za rok 2015 bude 
možné díky vládou schválenému zvýšení mini-
mální mzdy uplatnit daňovou slevu na školku ve 
výši 9.200,- Kč za jedno dítě.

Sleva se uplatní v daňovém přiznání, tedy jed-
nou v roce, proto  potvrzení o úhradě úplaty 
mateřská škola (příp. jiné zařízení )  vydá  jen 
jednou za rok, na začátku nového kalendářního 
roku. Poprvé se potvrzení vydává v lednu 2015  
o celkové úhradě školného za rok 2014.

Příjemné překvapení pro své příznivce připravila 
před Vánocemi cimbálová muzika Kunovjan. Ka-
pela, jejíž vznik sahá do přelomu šedesátých a se-
dmdesátých let minulého století, vydala album pod 
názvem „Budem zpívati, koledovati...", které přináší 
výběr z lidových koled, ale také úprav barokních au-
torů Adama Michny z Otradovic (Den přeslavný jest 
k nám přišel, Bůh se nám dnes narodil) a Šimona 
Brixiho (Slyš pak ty národe). Hudební úpravy jsou 
dílem Jaroslava Schottla, Vítězslava Macha a Pavla 
Šupky. Kapela hraje ve složení Jaroslav Zatloukal, 
Pavel Šupka, Radomír Schottl, Petr Pomajbík a Ja-
roslav Cvek (housle), Marie Zatloukalová, Jaroslav 
Schottl a Jiří Eibensteiner (violy), Vítězslav Mach 
(cimbál), Petr Bukvald a Petr Hráček (klarinety), Petr 
Bukvald (zobcové flétny), Petr Pijáček (kontrabas) 
a Petr Hráček a Vítězslav Mach (rytmické nástro-
je). Zpívají Kamila Machová, Martina Ondrůšková, 
Radomír Schottl, Jaroslav Schottl, Radovan Siman, 
Petr Pomajbík a sbor muziky. Nové album CM Ku-
novjan v příjemně výtvarně řešeném přebalu, které 
se stane jistě milým vánočním dárkem, je v prodeji 
v Městském informačním centru v Jezuitské koleji, 
v prodejně Record Music v Prostřední ulici, v knihku-
pectví Portal a prodejně Kvítko. Jelikož lednové číslo 
ZUH vyjde ještě letos před Vánocemi, upozorňuje-
me, že cédéčko bude představeno na Štěpánské 
besedě Kunovjanu 26. 12. v Klubu kultury.  mp

Vánoční CD Kunovjanu
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Zápis k povinné Školní docháZce
do 1. ročníků Základních Škol 
ZříZených městem uherské hradiŠtě 
pro Školní rok 2015/2016

Zápis k povinné školní docházce do 1. roční-
ků  základních škol zřízených městem Uher-
ské Hradiště proběhne dle § 36 odst. 4 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(tzv. školský  zákon) následovně:

Základní škola unesco,  
uherské hradiště,  komenského nám. 350, 

příspěvková organizace
 

Čtvrtek 5. února 2015, pátek 6. února 2015 od  
14:00 do 17:00 hodin na odloučeném pracovišti, 
Uh. Hradiště, Hradební č.p. 189, 
bližší informace  na www.zsunesco.cz. 
           

Základní škola, uherské hradiště,  
sportovní 777, 

příspěvková organizace
 

Čtvrtek 5. února 2015, pátek 6. února 2015 od  
14:00 do 17:00 hodin v budově školy,
bližší informace na www.zsuhsportovni.cz.

Základní škola a mateřská škola,  
uherské hradiště, větrná 1063, 

příspěvková organizace 

Čtvrtek 5. února 2015, pátek 6. února 2015 
od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy,
bližší informace na www.zsvychod.uhedu.cz. 

Základní škola uherské hradiště,  
Za alejí 1072, příspěvková organizace

 
Pátek 6. února 2015 od 13:00 do 17:00 hodin,  
sobota  7. února 2015 od 9:00 do 12:00 hodin   
v  budově školy. 

Zápis k povinné školní docházce

ZÁPIS DO MONTESSORI TŘÍDY - pátek 6. února 
2015 od 12:00 do 18:00 hodin,                    
sobota 7. února 2015 od 9:00 do 12:00 hodin
bližší informace na www.zszaaleji.cz. 

Základní škola t. G. masaryka 
uherské hradiště - mařatice, 1. máje 55, 

příspěvková organizace 
 

Pátek 6. února 2015 od 13:00 do 17:00 hodin 
v budově školy, ve stejném čase proběhne i zá-
pis do logopedické třídy, 
bližší informace na www.zsmaratice.cz. 

Základní škola a mateřská škola,  
uherské hradiště – jarošov,  pivovarská 200, 

příspěvková organizace
   

Pátek 6. února 2015 od 14:00 do 17:00 hodin  
v  budově školy,
bližší informace na www.zsjarosov.cz.

Dle § 178 odst. 2 školského zákona stanoví obec 
pro jednotlivé školy školské obvody spádových 
základních škol. 

Do školy jsou přednostně přijímáni žáci z  jejího škol-
ského spádového obvodu  -  žáci s místem trvalého 
pobytu v tomto školském obvodu. 
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit školu 
mimo příslušný školský spádový obvod. Prosíme ro-
diče (zákonné zástupce), aby s sebou k zápisu vzali 
svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a v případě, 
navštěvuje-li dítě mateřskou školu, vzít taktéž vypl-
něný dotazník, který obdrží v mateřské škole.

LOUTKOVÝ ODBOR SOKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

SOKOLOVNA V 15 HODIN

NEDĚLE 4. LEDNA 2015 - míček Flíček 
NEDĚLE 18. LEDNA - čert a káča

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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aquapark uherské hradiŠtě vyŠkolil
první instruktory vodního aerobiku

Provoz nového školicího střediska, otevřené-
ho veškerým vzdělávacím aktivitám, zahájil 
ve svých prostorách Aquapark Uherské Hradi-
ště.  Prostory jsou ideální pro pořádání předná-
šek, seminářů nebo rekvalifikačních kurzů pro 
menší skupiny osob. Ve dnech 21. - 23. listopadu 
zde proběhl první kurz Základního školení cviči-
telů vodního aerobiku.  
Školení, akreditované Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, bylo věnováno širokému 
okruhu zájemců z řad pedagogů, pracovníků 
bazénů, sportovních center  či zdravotnických 
zařízení, ale také těm, kteří mohou  instruktor-
ství vodního aerobiku uplatnit v praxi. „Hlav-
ním cílem bylo seznámení účastníků s vede-
ním cvičení v mělké i hluboké vodě, spojené 
s potřebnými praktickými i teoretickými vědo-
mostmi a dovednostmi. Dvanáctku účastníků 
z různých koutů republiky provedl metodikou 
cvičení tým lektorů - Mgr. Martina Dočekalová, 
MUDr. Vladimíra Obdržálková a Mgr. Ladislav 
Botek, kterým patří velký dík za spolupráci, 
kvalifikované vedení a osobní přístup“, uve-
dl ředitel Aquaparku Uh. Hradiště Jiří Durďák.  
Formou kombinované výuky měli účastníci mož-

nost získat velmi přesnou představu  o proble-
matice vodního aerobiku. Školení zahrnovalo 
nejen teoretickou prezentaci daného tématu, ale 
také praktické lekce v bazénu s aktivním přístu-
pem jednotlivých účastníků. „Pevně doufáme, 
že se nám podařilo efektivně seznámit všechny 
účastníky s  metodami vedení vodního aerobiku 
a ukázat široké možnosti tohoto cvičení, na kte-
ré jistě navážou vlastními cvičebními prvky a se-
stavami a stanou se tak úspěšnými a vyhledá-
vanými instruktory“, sdělila Martina Dočekalová, 
garantka odbornosti vzdělávacího programu. 
Další základní kurz cvičitelů vodního aerobiku 
proběhne 24. - 26. 4. 2015 a zájemci se můžou již 
nyní hlásit na e-mailu skoleni@aquapark-uh.cz.   
Aquapark nabízí k pronájmu školicího stře-
diska nejen své gastronomické služby (po-
lední a večerní menu, cofeebreak),  ale také 
možný vstup do všech zón se slevou. Po do-
hodě lze pro účastníky zajistit i ubytování. 
„Pokud subjekty, které se zabývají pořádáním 
školení a výukou chtějí využít našich služeb, ať 
se na nás obrátí“, dodal Jiří Durďák.
 Text a foto: Jan Pášma

Účastnice školení.

Školení probíhalo v Aquaparku.                                     

Aquapark Uherské Hradiště
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tři králové jsou opět tady

Blíží se největší česká charitativní akce - Tříkrálo-
vá sbírka 2015. V šestačtyřiceti obcích a městech 
na Uherskohradišťsku proběhne ve dnech 1. – 14. 
ledna, a to již pošestnácté. 
Vyzbrojení radami, průkazkou a zapečetě-
nou pokladničkou se vydají dobrovolníci nejpr-
ve do kostela svatého Ducha ve Starém Měs-
tě, kde 2. ledna od 15 hodin proběhne setkání 
všech koledníků arcidiecéze olomoucké s Ot-
cem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.  
Slavnostní mše s požehnáním místních koledníků, 
celebrovaná uherskohradišťským děkanem Ja-
nem Turkem, proběhne v sobotu 3. ledna v 9.00 h 
v kostele sv. Františka Xaverského na Masarykově 
nám. v Uh. Hradišti. Pak už se koledníci vydají zvo-
nit na dveře domácností, aby jim do 14. ledna, kdy 
sbírka oficiálně končí, požehnali do nového roku, 
rozdali drobné dárky a do kasičky vybrali dobro-
volný příspěvek. 
„Touto sbírkou vyzýváme všechny lidi dobré vůle, 
aby se zapojili nejen do pomoci potřebným pro-
střednictvím finančního daru, ale aby světlo Boží 
lásky od koledníků šířili dále do vztahů i duší všech 
blízkých,“ říká koordinátor sbírky uherskohradišť-
ské Charity Jiří Strogan. 
Oficiálně pak bude koledování v Uherském Hradiš-

Koledníci.

ti zahájeno v pondělí 5. ledna. „Novinkou letošního 
roku je Tříkrálový průvod města Uherského Hra-
diště. Koledníci se v 16 hodin setkají před klášter-
ním kostelem, kde si zazpíváme a za hudebního 
doprovodu studentů ZUŠ Uh. Hradiště projdeme 
Mariánské náměstí, Prostřední ulicí, tradičně za-
stavíme před lékárnou na Masarykově náměstí 
a hodně zdraví, štěstí a dlouhá léta popřejeme 
také zástupcům městského úřadu. Tříkrálový prů-
vod bude zakončen stylově u jesliček ve farním 
kostele sv. Františka Xaverského, kde koledníci 
společně zazpívají koledu. Zajímavostí je, že nás 
po většinu naplánované trasy doprovodí i králové 
na koních,“ dodává Jiří Strogan.
A že Tříkrálová sbírka není jen o sbírání peněz 
na prospěšné účely, ale je také prostorem pro 
setkávání se - svědčí doprovodná aktivita pro ko-
ledníky. V neděli 25. ledna se na zimním stadionu 
v Uherském Hradišti od patnácti hodin uskuteční 
„děkovné“ bruslení. Program plný soutěží a her je 
určen pro všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem 
zapojili do průběhu či organizace sbírky v regionu.
 Text a foto: ik

Charitativní akce

Blíží se tříkrálová sbírka.
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koledy cm kunovjan 
pomůžou potřebným

Na Boží hod vánoční si v uherskohradišťském 
kostele svatého Františka Xaverského přijdou 
na své nejenom věřící, ale také milovníci folklo-
ru. Odpoledne tam totiž vystoupí cimbálová 
muzika Kunovjan. 
Ta pro letošní rok převezme žezlo tradičního 
koncertu Od srdce od Gabrielovců, kteří dopo-
sud na těchto charitativních akcích vystupovali 
a nadále také budou.  Jen si pro tentokrát dali 

Co nabídnou divadelní pátky ve Véskách?

Pátkem 23. ledna 2015 začne nová řada před-
stavení amatérských  divadlení souborů ve Vés-
kách. Divadelní soubor z Hvozdné na Zlínsku 
přiveze do Vések představení Misantrop, ve kte-
rém znovu ožijí Moliérovy postavy, pouze doba 
se změní, lidé však zůstavají stejní. Podíváme 
se na firemní večírek, kde se lidé chovají jako 
nejlepší přátelé, ale ve skutečnosti se pomlou-
vají, lžou si a intrikují. Zkrátka divadelní kus ze 
současnosti. 
Únorový pátek 20. bude patřit již počtvrté sla-
vičínskému divadelnímu souboru SemTamFor 
a jeho komedii Ani o den dýl! Dva muži a jedna 
žena.  Že by klasický manželský trojúhelník?  Ani 
náhodou! Nejedná se o to, že by měl kamarád 
zálusk na kamarádovu ženu, kamarád se chce, 
za pomoci svého kamaráda, ženy zbavit. Ale to 
není tak jednoduché. Malá lež plodí větší, jedna 
se vrší na druhou a pravda, která nakonec vyjde 
najevo, nepřináší kýžený efekt.
O měsíc později, 20. března, se ve Véskách 
představí divadelní soubor Blic (Blázni lovící 
ideje cedníkem) z Ostrožské Nové Vsi. Tento 
soubor sbírá ocenění na krajských přehlídkách 
a dokonce se dostal i na prkna Jiráskova Hro-
nova. A právě tam uspěl se hrou malých jevišt-
ních forem Jak to vidí ryby, kterou ve Véskách 

uvidíme. Vypravíme se na ryby a v místním ná-
řečí budeme svědkem duchaplné konverzace 
rybářů.
V dubnu budeme mít možnost shlédnout nejú-
spěšnější představení Jiráskova Hronova 2014
IL Congelatore - Zmrazovač v podání Kočovného 
divadla Ad Hoc, které je seskupením mladých 
lidí různých profesí z různých míst v republice 
milujících divadlo. Domovskou scénu nemají, 
hrají všude možně. Divadelní hra Zmrazovač 
vtáhne publikum do USA za podivných časů 
prohibice. Ve třech jednáních vypráví o osu-
dech dobře etablovaného mafiánského klanu 
a sleduje cesty přistěhovalců v Novém světě. 
Komediální operní drama plné napětí a morál-
ních dilemat je prošpikováno geniem Verdiho, 
Pucciniho, Leoncavala, Bizeta a dalších mistrů. 
Určitě přijďte v pátek 24. dubna. 
Posledním představením divadelního abonomá 
bude Lijavec z pera zmámého všeuměla a gé-
nia Járy Cimrmana v podání divadla DNO (Diva-
dlo nahodilých ochotníků) z Vizovic. Vizovičtí ne-
jsou u nás nováčky, ve Véskách jsme viděli vloni 
jejich podání Posla z Liptákova. Poznamenejte 
si datum pátek 22. května 2015 a určitě přijďte!
Za Klub kultury srdečně zve
 Lea Slováčková

Vánoční koncert

pauzu a prostor věnovali neméně zajímavé 
cimbálové muzice. Rozhodně se opět můžete 
těšit na vynikající instrumentální a pěvecké vý-
kony i neopakovatelnou atmosféru.
CM Kunovjanu rozezní svatostánek na Ma-
sarykově náměstí v úterý 25. prosince od  
16 hodin. Přijďte i vy otevří t svá srdce a pod-
pořit ty, kteří to nejvíce potřebují. Výtěžek ze 
vstupného si rovným dí lem mezi sebe rozdě-
lí dvě neziskovky - Oblastní charita Uherské 
Hradiště a středisko Cesta Diakonie Českobra-
trské církve evangelické.
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Při předání ceny hrála CM Burčáci.

Amicis musae 

V souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu 
v Hradební ulici proběhl také záchranný archeolo-
gický výzkum. Nová stavba byla vytyčena v místech, 
kde byly prováděny výzkumy již v letech 1979–1980 
při výstavbě Klubu kultury a přilehlého parkoviště. 
Tehdy zde bylo, kromě destrukce pivovaru, zachyce-
no původní koryto řeky Moravy nebo jejího ramene 
a zejména zbytky dvou dřevěných palisád. Podobné 
nálezy se daly očekávat i tentokrát. V severovýchod-
ní části zkoumané plochy byla objevena část původ-
ní základové zdi pivovaru, ve které bylo druhotně 
použito zdivo z někdejších středověkých hradeb. 
Konkrétně se jednalo o masivní hrubě opracované 
pískovcové kameny, které pocházely s největší prav-
děpodobností z destrukce hradby, která probíhala 
asi uprostřed dnešní ulice Hradební.
Dalším, pro archeology významnějším objevem, 
bylo celkem 72 zbytků dřevěných kůlů, které tvořily 
téměř paralelní linii s ulicí Hradební, ovšem v hloub-
ce více jak 4,5 m. Kůly byly zaraženy v různých roze-
stupech a můžeme předpokládat, že mohly sloužit 
například ke zpevnění obvodu ostrova sv. Jiří, pří-
padně prostoru za ním, a nelze také vyloučit i jakou-
si přechodovou lávku, která mohla vybíhat směrem 
od ulice Hradební směrem ke Klubu kultury. Protože 
v blízkosti palisád nebyl nalezen žádný datovatelný 
průvodní archeologický materiál, předběžně může-
me datovat dřevěné kůly do období cca druhé po-
loviny 13. století, tedy do období lokace královského 
města. Vyloučit nelze ani stáří z období Velké Mo-
ravy, což potvrdí nebo vyvrátí až následné analýzy 
jednotlivých kůlů. Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.
 Foto: archiv SM

cena pro amicis musae jiřímu jilíkovi

V pondělí 1. prosince převzal z rukou hejtmana 
Zlínského kraje Sanislava Mišáka v Panském dvoře 
v Kunovicích Jiří Jilík prestižní krajskou cenu Pro ami-
cis musae za „literární a publicistickou práci a za pří-
nos k uchování a propagaci lidové kultury". Oceněný 
spisovatel, publicista, scénárista, kulturní pracovník, 
jehož fejetony dva roky zdobily stránky Zpravodaje 
Uh. Hradiště, připravil pro hosty slavnostního aktu 
medailonek, přibližující jeho široké aktivity (novinář, 
spisovatel, autor a režisér folklorních pořadů, mode-
rátor, scénárista několika hraných a publicistických fil-
mů atd.). Připomněl také, že finanční část ceny ihned 
„zapojil" do svých spisovatelských aktivit - do knihy 
věnované Miško Evenovi. V kulturním programu 
předání ceny zahrála CM Burčáci z Míkovic a zpíval 
ženský sbor Vlčnovské búdové umělkyně. Mezi gra-
tulanty byla celá řada významných osobností a přá-
tel Jiřího Jilíka. Redakce se připojuje k blahopřání. 
 Text a foto: Miroslav Potyka

Archeologický výzkum

Speciální blahopřání připravil Jiřímu Jilíkovi jeho 
přítel malíř Zdeněk Hudeček.
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Toulky městem

Přízemní domek v Otakarově ulici čp. 88 koupil 
v roce 1817 veselský kožešník Josef Kalusek, u je-
hož rodiny stojí zato se chvíli zastavit. Než v roce 
1831 zemřel na choleru, stačil roku 1830 přikoupit 
i sousední dům čp. 87 a o rok dříve jeho nejstar-
ší syn Josef koupil v dražbě ještě dům čp. 106 
na protější straně ulice. Synové Josefa Kaluska 
Josef a Filip, kteří již své příjmení psali Galusek, 
se také stali kožešníky, stejně jako potom Jo-
sefovi synové František a Josef. Filipův nejstarší 
syn František se ale stal úředníkem a roku 1877 
se oženil s Marií Galuskovou, dcerou svého bra-
trance Františka. V té době působil ve Vizovicích, 
později se však vrátil do Hradiště jako advokátní 
solicitátor. Na úřednickou dráhu se dal i nejstarší 
syn Josefa Galuska mladšího Anton. Začínal jako 
písař u krajského soudu a pak se stal úředníkem 
města, kde to dotáhl až na městského tajemníka. 
A v této funkci se stal postavou významnou pro 
historii našeho města, neboť své profesionální 
zkušenosti z utváření novodobé obecní samo-
správy vtělil do tiskem vydaného pojednání o dě-
jinách obecní správy v Uherském Hradišti v ob-
dobí 1848–1878. 

Oba domy čp. 88 a 87 po smrti Josefa Kaluska 
zdědilo jeho pět dcer, postupně se však vlast-
nictví vytříbilo. Dům čp. 88 od roku 1848 vlastni-
la Marie s manželem Ludvíkem Mezírkou, řez-
níkem, a žili zde do roku 1862, kdy dům prodali 
zmíněnému Antonu Galuskovi. Ten ho vzápětí 
prodal (za téměř dvojnásobek) Vinzenci Kitko-
vi, jemuž pak patřil téměř do konce 19. století 
a pak ještě nějaký čas jeho vdově Anně Kitkové. 
Z živnostníků tu dlouhodobě působil krejčí Jan  
Rapant v letech 1896–1932, na konci druhé svě-
tové války a v poválečných letech dům patřil 
soukeníkovi Janu Štěrbovi, který zde žil s rodi-
nou syna Jaroslava, povoláním bednáře. 
Vedlejší domek čp. 87 získala již v roce 1838 dal-
ší Kaluskova dcera Kristýna, provdaná za Jana 
Nováka. V roce 1855 přijala do spoluvlast-
nictví svého druhého manžela Josefa Němce 
a po několika letech dům prodali Kristýninu 
synovci Františku Galuskovi a jeho ženě Barbo-
ře, kteří zde pak bydleli až do osmdesátých let  
19. století. V jejich rodině pak žila nejen ovdově-
lá Kristýna Němcová, ale i její sestra Františka 
Vlčková a švagrová Antonie Galusková, vdova 
po jejich bratru Josefovi. Po roce 1880 se maji-
telem domu stal sýrař Nathan Gross, jehož syn 
Mořic Gross jako Žid nepřežil německou oku-
paci a vlastníkem přízemního domku se stalo 
město. Tehdy v něm už nebyly žádné obytné 
prostory, jen pronajímané sklady, kůlna, dí lna 
a stáje, byl na spadnutí a v roce 1948 je označen 
jako zbořeniště.
Dům čp. 86 byl v této řadě zbouraných domů 
jediným patrovým. Do této podoby byl nově 
vystavěn roku 1877 stavitelem Schaniakem pro 
majitele Cecí lii a Antona Uiberbacherovy. Ce-
cí lie se po ovdovění znovu provdala za finanč-
ního praktikanta Jana Frýborta, který se stal 
spolumajitelem domu. Nájemníky pak v novém 
domě byli až do počátku 20. století výhradně 
státní zaměstnanci, ať už v aktivní službě nebo 
na penzi, případně úřednické vdovy. Sám ma-
jitel domu někdy v osmdesátých letech v rámci 

Otakarova ulice v roce 1972. Zleva domy čp. 
84–86, proluka po čp. 87 a domy čp. 88 a 89.
                                              Foto: archiv SM
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Toulky městem

státní služby i s rodinou načas opustil svůj dům 
i město, ale vrátil se v roce 1897, již jako finanční 
rada. Po roce 1900 však zemřel a vdova Cecílie 
Frýbortová tu pak žila sama se služkou a dvě-
ma podnájemníky. To už však dům patřil jejich 
dceři Anně, od roku 1904 manželce zubního lé-
kaře MUDr. Jana Půdy. V době první republiky 
doznal některé stavební změny, jako zhotovení 
výkladců či rozšíření oken v obou poschodích. 
Tehdejší majitelka Hermína Grimmová zde 
měla před válkou obchod kůžemi a sedlářský-
mi potřebami, za protektorátu jí byl dům jako 
Židovce zabaven a bydleli v něm zaměstnanci 
německých úřadů a organizací. Po osvobození 
byl zpočátku pod národní správou, ale již v roce 
1946 byl svěřen do správy Karlu Grimmovi, sy-
novi původní majitelky, která zahynula v Osvě-
timi. Dočasně zde i bydlel, než si zařídil obchod 
v Uherském Ostrohu. Již roku 1949 však emi-
groval, v nepřítomnosti byl odsouzen za pře-
chod hranic k dvěma letům vězení, a dům byl 
převeden do majetku národního výboru. V roce 
1971 Karel Grimm, žijící v USA, neúspěšně žá-
dal o vrácení zděděného domu. V době bourání 
okolních domů pro výstavbu výpočetního stře-
diska Podniku výpočetní techniky byli do tohoto 
domu prozatímně (než budou dokončeny první 
domy ve Štěpnicích) nastěhováni někteří obyva-
telé sousedních asanovaných domů, potom byl 
určen za součást staveniště a měl být demolo-
ván teprve po dokončení stavby, k čemuž došlo 
v roce 1977. 
Posledním z této řady dnes již neexistujících 
domů bylo čp. 85. V první polovině 19. století do-
mek patřil rodině Preislerů, od nichž ho v roce 
1850 koupili manželé František a Anna Juřeno-
vi. Kovářský mistr Juřena již roku 1851 provedl 
určité stavební úpravy ve dvoře a v roce 1856 
si postavil novou kovářskou dí lnu. Žil tu pak 
až do smrti v roce 1873, poté manželovu po-
lovinu zdědila Anna Juřenová, která tu žila až 
do devadesátých let 19. století. Další dva byty 
si pronajímali většinou drobní řemeslníci, jako 

byli kolem roku 1880 sedlář František Hampala 
a soustružník Josef Žurek, či o deset let později 
krejčí Tobiáš Kusák. Oba posledně jmenovaní tu 
žili až do počátku 20. století, kdy k nim přibyl 
nájemník zcela odlišné profese, totiž kapelník 
a učitel hudby Rudolf Dschöger. Majitelkami 
domu v té době byly sestry Marie a Anna Zelni-
tiusovy, s nimiž zde žila jejich ovdovělá matka. 
Starší Marie byla učitelkou v mateřské škole, 
Anna švadlenou. Ještě před první světovou vál-
kou si zde (asi jen nakrátko) otevřela prodejnu 
hotových výšivek a uměleckých předmětů, krát-
kého, střižního a galanterního zboží Maxmilia-
na Jarošová, manželka stavitele Aloise Jaroše 
a dcera stavitele Josefa Schaniaka. Sestrám 
Zelnitiusovým domek patřil až do roku 1962, 
kdy ho od nich koupila Věra Zelnitiusová z Brna. 
Přestože v době první republiky prošel menšími 
adaptacemi, v poválečných letech byl již sešlý 
a některé místnosti neobyvatelné. Byl zbourán 
jako první již v roce 1972 a nadlouho zde zůsta-
la prázdná stavební parcela, teprve nyní znovu 
zastavěná.
 PhDr. Jaromíra Čoupková

Bourání domů čp. 87 a 88.  Foto SOkA UH                                             
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova muzea 
ve Smetanových sadech

Stálá expozice NoSitelé ceNy 
Vladimíra Boučka 
V uHerSkém Hradišti
Expozice tvůrců Uherskohradišťska, kteří jsou 
od roku 2005 oceňováni městem Uherské Hra-
diště za zachovávání a rozvoj lidové umělecké 
výroby v regionu.

NárodopiSNá expozice SloVácko
Expozice s novým architektonickým řešením 
i technickým vybavením přibližuje zaměstnání, 
bydlení, původní rukodělné techniky, lidový 
oděv, obřady i zvyky rodinného a výročně-
obyčejového cyklu na Slovácku. Trojrozměrné 
předměty doplňují multimediální prvky 
v podobě animací vybraných dioramat, krátké 
filmy i možnost prověřit své znalosti o Slovácku 
v interaktivních testech. Elektronická databáze 
nabízí na 1 800 archivních fotografií, 
videozáznamů i archivní audiosnímky.

limitoVaNá edice - čokolády 
SloVáckéHo muzea V uHerSkém 
Hradišti VydaNé ke 100. Výročí 
VzNiku SloVáckéHo muzea
Každý platící návštěvník národopisné expozice 
Slovácko má jedinečnou možnost získat 
k zakoupené vstupence originální čokoládku, 
vyrobenou jako upomínku na 100. výročí 
založení Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti.
Každý  pátý návštěvník, který si zakoupí  tištěný 
materiál „Průvodce národopisnou expozici 
Slovácko“, obdrží ZDARMA jako bonus čokoládu. 
Sběratelé a milovníci čokolád mají možnost 
si  toto zboží  zakoupit rovněž ve všech objektech 
Slováckého muzea, a také přes e-shop na www.
slovackemuzeum.cz.

Tato mimořádná akce je omezena limitovaným 
počtem vydaných kusů.

Velký sál

Stromečku, uStroj Se, je štědrý deN
Výstava dokumentuje způsob zdobení 
vánočních stromků a jeho vývoj za posledních 
sto let.
Výstava potrvá do 1. února 2015.

Malý sál

káVa aNeB Velké kouzlo 
maléHo zrNka
Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem 
v Bruntále a Muzeem Brněnska, doplněná 
sbírkami z moravských muzeí, přibližuje 
návštěvníkům pěstování, výrobu, přípravu 
i podávání kávy. 
Výstava potrvá do 25. ledna 2015.

přípraVa NoVé VýStaVy 
doBýVáNí uHerSkéHo Hradiště / 
VálečNé a VojeNSké dějiNy měSta
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti si vás 
v souvislosti s připravovanou výstavou (jaro 
2015) zaměřenou na vojenské dějiny města 
Hradiště dovoluje oslovit s žádostí o zapůjčení 
předmětů (oděvních doplňků, výzbroje, 
výstroje, upomínkových předmětů, dobových 
pohlednic a jiných dokumentů) vztahujících se 
k období první a druhé světové války. Předměty 
budou po skončení výstavy (září 2015) 
majitelům opět vráceny. Veškeré materiály 
můžete zanést do hlavní budovy Slováckého 
muzea ve Smetanových sadech (pondělí–
neděle 9.00–12.00  a 12.30–17.00 hod.), kde 
budou proti potvrzení převzaty.
Děkujeme za vaši pomoc při přípravě výstavy.

kulturní akce
 
dezerty, delikateSy a mouSSy 
pro VšecHNy mlSNé puSy
Přijďte se inspirovat nejnovějšími trendy 
ve výrobě dezertů a zákusků s cukrářkou, 
která získává zkušenosti a inspiraci v kuchyni 
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jednoho z nejprestižnějších pražských hotelů. 
Ochutnejte a získejte recepty na lehký dezert 
Pavlova, skořicové spirálky podávané s horkým 
čokoládovým dipem nebo kávový tvarohový 
dezert s meruňkami. 
V kavárně Na Staré střelnici zařízené v duchu 
30. let 20. století na vás bude čekat také 
barista, který nabídne kávu připravenou podle 
nejnovějších trendů.
Hlavní budova Slováckého muzea 
v uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 
sobota 24. ledna 2015, 9.00–12.00 hodin, 
vstupné 40 kč.

Galerie Slováckého muzea

Ondřejský sál

uměNí jiHoVýcHodNí moraVy
Stálá expozice – obrazy, sochy, kresby, grafika 
z 19. a 20. století. (J. Uprka, C. Mandel, A. Frol-
ka, A. Kalvoda, S. Lolek, J. Heřman, V. Vaculka, 
I. Vaculková ad.)

Přízemní sál

Betlémy ze SoukromýcH SBírek
Soubor několika desítek betlémů představuje 
práce německé, rakouské, české a moravské 
provenience, ale také z Nigérie a Peru, 
překvapením je také betlém skleněný. 
Výstava potrvá do 11. ledna 2015.

Nabídka komentovaných prohlídek 
výstavy pro třídy/skupiny: objednávky 
mgr. marie martykánová, mobil 
774 124 016.

Velký a malý sál

VaculkoVi / uměNí čiStéHo Srdce
Výstava představuje výběr z tvorby hradišťských 
umělců Idy a Vladislava Vaculkových, 
kteří v kontextu českého i evropského umění 
mají nezastupitelné místo, ale na své docenění 
stále čekají. Síla jejich umění spočívá v jeho 
osobitosti a původnosti. 
Výstava potrvá do 11. ledna 2015.

komeNtoVaNá proHlídka 
VýStaVy V pro VeřejNoSt
Výstavou „Vaculkovi / umění čistého srdce,“ 
provede návštěvníky autorka výstavy 
PhDr. Milada Frolcová.

Galerie Slováckého muzea v uherském 
Hradišti, otakarova 103, sobota 10. ledna 
2014 v 14 hodin, vstup dle platného ceníku.

Galerie SloVáckéHo muzea 
cHyStá NoVé VýStaVy
Galerie Slováckého muzea připravuje na měsíc 
únor nové výstavy. V přízemním sále budou 
instalovány obrazy a sochy Petra Orieška 
a ve velkém a malém sále bude výstava díla 
Michala Šaršeho. Výstavy budou zahájeny 
ve čtvrtek 5. února 2015.

památník Velké moravy 
ve Starém městě

multimediálNí expozice o dějiNácH
VelkomoraVSké říše
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–
17.00 hodin.

VampyriSmuS 
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem 
v Brně jsou v Památníku zrekonstruovány ne-
dávno objevené hroby „vampýrů“ ze Starého 
Města a Modré u Velehradu. 
Výstava potrvá do 31. 12. 2015.

Výstavy mimo objekty muzea

uHerSké Hradiště – měSto králoVSké 
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště 
jako královské město, pevnost na řece Moravě 
a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo 
ve Slováckém centru kultury a tradic (býva-
lé jezuitské koleji) město Uherské Hradiště 
ve spolupráci se Slováckým muzeem.
Otevírací doba: úterý–neděle: 9.00–12.00, 
13.00–17.00 hodin.
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Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

stromečku, ustroj se, je Štědrý den

Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 proběhlo v hlavní 
budově Slováckého muzea slavnostní zahájení 
výstavy Stromečku, ustroj se, je Štědrý den, která 
návštěvníkům ukazuje způsob zdobení vánoč-
ních stromků za posledních 100 let.

jak obléci kroj aneb 
co na sebe na koledu

Již počtvrté se uskutečnila v národopisné expo-
zici Slovácko komentovaná ukázková akce Jak 
obléci kroj. Ve středu 3. 12. 2014 v 17 hodin paní 
Jitka Feldvabelová ze Starého Města předved-
la návštěvníkům, jak obléci menší i starší děti 
v zimním období. Tentokrát se jednalo o obleče-
ní z celého Uherskohradišťska.

tvoříme v muZeu aneb naŠe cukroví 
vánoční, navodí pohodu sváteční!

V sobotu 6. prosince 2014 mohli návštěvníci přijít 
do hlavní budovy Slováckého muzea a ochutnat 
jedny z nejstarších, ale také dodnes nejoblíbe-
nějších typů vánočního cukroví, kterými jsou li-
necké koláčky nebo také čajové pečivo, vyfouklé 
rohlíčky, oříšky či ořechový řez se žloutkovou po-
levou. Cukroví doplnila ochutnávka melty a bílé 
kávy připravované v minulosti jako náhražka 
drahé pražené kávy.

 Mgr. Eliška Kohelová
 Foto: archiv SM
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Z hospodářských dějin města

S příchodem nového roku přinášíme našim čte-
nářům také nový seriál, který vystřídá „Požáry v 
Uherském Hradišti - kroniky promlouvají", a bude 
věnován hospodářským dějinám města. Nejprve se 
v něm zaměříme na řemeslnou výrobu, formování 
řemeslnických společenstev – cechů a jejich činnost 
a posléze bude věnována pozornost počátkům prů-
myslového podnikání.  
Uherské Hradiště bylo založeno roku 1257 nejen 
jako pohraniční pevnost, ale mělo se stát také hos-
podářským a obchodním centrem regionu. Hospo-
dářský rozvoj města podpořila privilegia udělená 
králem Přemyslem Otakarem II., z nichž nejdůležitěj-
ší bylo právo konat trhy a právo mílové, které zajišťo-
valo měšťanům do vzdálenosti jedné míle (přibližně 
9 km) monopol na šenkování piva, a také přeložení 
dálkové cesty do Uher tak, aby procházela městem.
Již od počátku tvořili velkou část obyvatel města ře-
meslníci, mnohé z nich také nacházíme mezi prv-
ními doloženými představiteli města – purkmistry 
a městskými radními (tzv. přísežnými měšťany). Po-
dle písemných i hmotných pramenů byla ve městě 
v jeho počátcích zastoupena řemesla jako pekaři, 
ševci, kováři, kovolitci, koželuzi, tesaři, významným 
zdrojem obživy bylo ve městě také zemědělství a ry-
bolov. Ve 14. století zde najdeme také sladovníky, 
pivovarníky, mlynáře, kuchaře, řezníky, krejčí, ve-
tešníky (opraváře oděvů), vetešné ševce (opraváře 
obuvi), kožešníky, tobolečníka, kováře a dokonce 
dva zlatníky, bečváře, koláře, pláteníka, zedníky, 
kramáře, prodavače sukna, krčmáře, lazebníka, 
olejníka nebo výrobce rybářských sítí. 
Řemesla ve městě nebyla zpočátku nijak regulo-
vána, pouze mílové právo omezovalo konkurenci 
v okolí města. Protože brzy vyvstala potřeba stanovit 
pro provozování řemesel a prodej výrobků na trzích 
nějaká pravidla, vyžádali si hradišťští měšťané roku 
1352 od města Brna právní úpravu – tzv. statuta pro 
řemeslníky. Tato nařízení měla zajistit kvalitu prodá-
vaných výrobků, dodržování měr a vah, ale i omezit 
konkurenci příbuzných řemesel.
Postupně se pak řemeslníci začali sdružovat do 
společenstev nazývaných cechy. Tato sdružení ře-
meslníků nejen že dbala na kvalitu výrobků a vy-

mezovala kompetence mezi příbuznými řemesly, 
ale poskytovala svým členům také určité sociální 
zázemí a výpomoc v případě nouze, dohlížela na 
řádné vyučení řemeslu a poskytovala zázemí van-
drujícím tovaryšům. Členství v cechu se postupně 
stalo povinným, takže provozovat řemeslo mohli 
pouze ti řemeslníci, kteří byli přijati za členy cechu. 
Příslušníci cechu volili své představené, kteří se na-
zývali cechmistři a mimo jiné řešili spory mezi členy 
cechu. Pravidla fungování cechů byla písemně ukot-
vena v tzv. cechovních artikulech. Pozitivní vliv cechů 
byl později poněkud oslaben tím, že omezení kon-
kurence působilo na stagnaci řemesel. 
V 18. století, kdy se osvícenští panovníci prostřednic-
tvím státních úřadů snažili ovlivňovat i hospodářství 
celé země a zajistit tak prosperitu státu i jeho oby-
vatel, byla sjednocena také pravidla pro fungování 
cechů a cechy byly podřízeny státnímu dohledu. 
Povolovat vznik nových cechů a potvrzovat cechov-
ní artikuly mohla od roku 1708 pouze vláda, nikoliv 
jako doposud městská rada. V roce 1731 byl vydán 
cechovní patent a roku 1739 generální cechovní arti-
kuly, které stanovily jednotná pravidla pro fungování 
cechů v monarchii. V této době však již také dochází 
k rozvoji manufakturní výroby.
K zásadním proměnám ve společnosti, a tedy 
i v hospodářské oblasti, došlo po roce 1848. Bylo 
to především zrušení poddanství, které umožnilo 
mimo jiné i svobodné stěhování za prací. Roku 1859 
byl pak vydán nový živnostenský řád, který zname-
nal zásadní liberalizaci živnostenského podnikání 
především tím, že zrušil již zcela zastaralé cechy. 
Živnostníci se však mohli nadále sdružovat do tzv. 
živnostenských společenstev. Liberalizace ve spo-
lečnosti se dotkla i dosud nerovnoprávného posta-
vení židů. K jejich definitivnímu zrovnoprávnění došlo 
roku 1860, kdy jim bylo povoleno vlastnit nemovitý 
majetek, provozovat veškeré živnosti a usazovat se 
libovolně ve všech městech a obcích. 
Ve 2. polovině 19. století se tak již utváří moderní ob-
čanská společnost a  naplno se rozvíjí průmyslové 
podnikání. Nadále fungují drobná řemesla, ale stá-
le větší roli hrají velcí podnikatelé. 
 Mgr. Magdalena Čoupková
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Pozvánka do Slováckého divadla

milí diváci!
Věříme, že stejně úspěšně, jak jsme končili kalen-
dářní rok 2014 (vstupenky na inscenace mezi svátky 
byly zamluveny dlouho dopředu), zahájíme i ten 
nový rok 2015! Slovácké divadlo v něm slaví sedm-
desátiny a s první premiérou se rozjede i nový cy-
klus předplatného. To nastane v sobotu 17. ledna 
2015 v 19.00 hodin! Na divadelní prkna přivedeme 
irskou baladu J. M. Synge studna světců. Jedno-
duchý příběh má kořeny ve francouzské Moralitě 
o slepci a mrzáku z 15. století: dva staří slepí žebráci 
prohlédnou poté, co jim potulný světec zázračně 
vrátí zrak. A spatří pokřivenou tvář okolního světa. 
Režíruje Igor Stránský. Ještě dříve než premiéru mů-
žete navštívit veřejnou generální zkoušku - ve čtvr-
tek 15. ledna od 10.00 hodin a předplatitelé skupiny 
SENIOR mají své představení v pátek 16. ledna 2015 
od 10.00 hodin. Do premiéry stihneme odehrát 
komedii nájemníci popadesátépáté! Jedinkrát 
v lednu nabídneme i drama kočka na rozpálené 
plechové střeše, příběh znáte zřejmě z americké-
ho filmu s Paulem Newmannem a Elizabeth Tay-
lorovou. U nás jejich role hrají Tomáš Šulaj a Jitka 
Josková. prostor malé scény po celý leden nabízí 
kabaretní titul Fraška à la krab (krabaret) – s mla-
dým manželským párem, množstvím krabů a kla-
víristou (a tedy živým doprovodem písní) na jevišti. 
Hledáte-li oddechový titul, právě „Fraška“ může být 
tím pravým… Poslední lednovou neděli bude jeviště 
i hlediště Slováckého divadla patřit hudebně-taneč-
ně-vědecko-populární revue claudio monteverdi 
a české země. V objevném výpravném projektu 
vystoupí taneční soubor hradišťan s umělec-
kou vedoucí Ladislavou Košíkovou za hudebního 
doprovodu sociates incognitorum s uměleckým 
vedoucím Eduardem Tomaštíkem. Večer předtím, 
v sobotu 24. ledna, pořádá Slovácké divadlo XXiX. 
divadelní ples. Tradičně na něm dojde k vyhlášení 
výsledků divácké ankety Slovácký Oskar, předání 
cen odborné kritiky Největší z pierotů i Ceny kome-
diantů. Připravíme zajímavý doprovodný program 
s melodiemi z muzikálu Cikáni jdou do nebe (v té 

době již po derniéře), herečky a herci budou zpívat 
celý večer a doprovázet je bude tradičně Prestige 
Symphony Orchestra pod uměleckým vedením Jo-
sefa Fojty a dirigentskou taktovkou Viktora Kozán-
ka. Hrát bude také skupina Benny Q a Cimbálová 
muzika Jaroslava Čecha. Začínáme ve 20.00 hodin. 
V prodeji jsou i vstupenky na tři únorová předsta-
vení mimo předplatné: Kočku na rozpálené ple-
chové střeše jsme již výše zmínili. V únoru bude mít 
derniéru. Nenechte si ujít zajímavé herecké výkony 
a režii budoucího ředitele Slováckého divadla Mi-
chala Zetela! V únoru se můžete těšit opět i na mu-
zikál Donaha! a komedii 1+2=6 (Jeden a dvě je šest).
 pah

přejeme vám úspěšný rok 2015, v němž  
bude slovácké divadlo i nadále s vámi!
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GALERIE
V. HROCHA

Pavol Obst – Zhasni tmu! – výstava fotografií (8. 1. – 16. 2.)

VÝSTAVY  
Galerie V. Hrocha: po - st - čt  15:00 - 17:00 a v době konání kulturních akcí

Ostatní výstavní prostory jsou otevřeny v době konání akcí a na vyžádání (tel.: 605 221 504)

REDUTA
PŘÍZEMÍ

Pavel Popelka – Podoby víry – výstava fotografií (do 31. 1.)

       čtvrtek 22. 1.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ

GABRIEL JONÁŠ LATINO QUARTET  
Gabriel Jonáš (piano), Rado Tariška (saxofon), Juraj Kalász (basa), Marián Ševčík (bicí)

          pátek 23. 1.      19:00 hod., KD Vésky   • vstupné: 80 Kč (A3V polovioc)

MISANTROP
hraje: DS Hvozdná

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH

        čtvrtek 29. 1.      19:00 hod., Klub kultury   • vstupné: 430 Kč, 380 Kč a 330 Kč

SBOHEM, ZŮSTÁVÁM! 
pořádá AGENTURA ŽIDEK, hrají: Iva Janžurová, Pavel Zedníček, 
Jana Paulová a Antonín Procházka nebo Jaromír Dulava

        sobota 31. 1.      19:30 hod., Klub kultury   • vstupné: 120 Kč

PLES SENIORŮ 
hudební skupina Aventis, TK Rokaso, Hlucké mažoretky, Bublinová show Pavla Rollera

REDUTA 
PODKROVÍ

Slovácko očima dětí – výstava výtvarných prací dětí MŠ (do 31. 1.)

Výstavní prostory 
Trenčianského 
samospravneho
kraja

SETKÁNÍ – STRETNUTIE – 30. ročník družební výstavy výtvarníků 
a fotografů regionů Uh. Hradiště a Trenčín (15. 1. – 14. 2.)



Klub kultury informuje

výstava FotoGraFií pavla obsta

Dne 8. ledna se v Galerii Vladimíra Hrocha usku-
teční první výstava Klubu kultury v roce 2015. V 17 
hodin zde bude představena tvorba slovenského 
fotografa Pavla Obsta (1958), pedagoga Střední 
umělecké školy v Trenčíně. Kromě fotografie se 
věnoval rovněž i malbě a grafice. Jeho jméno 
často nalezneme mezi účastníky fotografických 
soutěží a sympozií, ale rovněž mezi porotci. 
Svou fotografickou tvorbou se mimo jiné podílel 
na vzniku knihy Slovensko-krajina farieb. Výstava 
„Zhasni tmu! Zasaď dom, postav strom“ se koná 
ve spolupráci s Trenčianským osovetovým stre-
diskom v Trenčíně a potrvá do 16. 2. 2015. 
 Petra Baroňová

výstava dětí mŠ na půdě reduty

Opět po roce děti z mateřských škol zaplnily půdu 
Reduty svými originálními výtvory. Již tradičně  
zde totiž v předvánočním čase vznikla výstava 
výtvarných prací, letos s podtitulem Slovácko 
očima dětí. Ve čtvrtek 11. prosince se uskutečnila 
vernisáž, na níž vystoupily děti z MŠ Komenské-
ho a výstavu zahájili za organizátory paní Alena 
Vrtalová a Ilona Močičková, za spolupořadatele 
ředitel Klubu kultury Antonín Mach a rovněž rad-
ní města Uh. Hradiště František Elfmark. Výstavy 
se zúčastnilo 17 mateřských škol z Uherskohra-
dišťska a díky podpoře Nadace Synot bude moci 
vzniknout nástěnný kalendář a výtěžek z jeho 
prodeje poputuje na dobročinné účely. Stejně tak 
mají návštěvníci opět možnost přispět na dobrou 
věc koupí jednotlivých obrázků. Výstava se koná 
pod záštitou senátora Parlamentu České republi-
ky Ivo Valenty a potrvá do 31. 1. 2015.

Děti sledovaly vernisáž se zájmem.
 Foto: Miroslav Potyka

Část expozice výtvarných prací dětí MŠ.



Klub kultury informuje

Klub kultury připravuje

6. 2. PLES GYMNÁZIA, 14. 2. XIV. TELEGRAF-
NÍ   COUNTRY BÁL, 15. 2. KOUZELNÝ KARNEVAL,  
16. 2. SLOVÁCKÁ ZUŠ – KONCERT SÓLISTŮ, 17. 2. 
ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA – DAVID PETRLÍK 
(HOUSLE), 20. 2. DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH 
– ANI O DEN DÝL!, 20. 2. SPORTOVEC ROKU,  
20. – 21. 2. STAVÍME, BYDLÍME, 21. 2. KLOBOU-
KOVÝ BÁL, 26. 2. ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ 
V REDUTĚ – HOT SISTERS, 27. 2. PLES OBCHOD-
NÍ AKADEMIE, 28. 2. XX. PLES ZDRAVOTNÍKŮ,  
1. 3. II. DĚTSKÝ BÁL

Gabriel jonáŠ latino quartet

Gabo Jonáš je introvert, a to je zřejmě jeden z dů-
vodů, proč jeho hra působí tak magicky. Spojuje v ní 
silné melodické cítění, vysokou míru hudební inven-
ce, schopnost originální konstrukce, jako i smysl pro 
hloubavost, vnímavost a citlivost. Mistrovsky zvládá 
instrumentální techniku, což mu umožňuje absolutní 
volnost při sebevyjadřování. 
Na bratislavské konzervatoři studoval akordeon a 
kytaru. Působil s různými skupinami v zahraničních 
klubech, hrával v New Yorku se známými jazzmany 
(např. ve skupině S. Jonese, J. Newmana), spoluúčin-
koval také s Czesławem Niemenem. Na kroměříž-
ském jazzovém festivalu v roce 1975 byl vyhlášen nej-
lepším sólistou a to mu otevřelo cestu ke spolupráci s 
pražskými hudebníky – hrával s J. Stivínem i v Kláve-
sové konklávě s K. Růžičkou a E. Viklickým. Hrál také 
v duu s kontrabasistou R. Balzarem, s kytaristou M. 
Jakabčicem, trumpetistou J. Bartošem, italským kla-
rinetistou G. Mirabassim. V roce 1992  byl odměněn 
za svoje schopnosti Cenou Ladislava Martoníka jako 
jazzman roku. Gabo Jonáš se dostal do nadnárod-
ního programu Euroradio Jazz Season 2001 – 2002. 
Záznam z tohoto koncertu vyšel i na CD pod názvem 
Gabo Jonáš Quartet – Live. 
GABRIEL JONÁŠ LATINO QUARTET vystoupí v Redutě 
ve čtvrtek 22. ledna v 19:30 v sestavě Gabriel Jonáš 
(piano), Rado Tariška (saxofon), Juraj Kalász (basa), 
Marián Ševčík (bicí). deli

iva janžurová a pavel Zedníček 
míří do hradiŠtě

Renomované pražské divadlo Kalich v lednu v Uher-
ském Hradišti představí svěží vybroušenou komedii 
s hvězdným obsazením a výmluvným názvem SBO-
HEM, ZŮSTÁVÁM! Jejím autorem je Isabelle Mer-
gault, režie se ujal Antonín Procházka. Z hereckého 
ansámblu se těšit můžete na Ivu Janžurovou, Pavla 
Zedníčka, Janu Paulovou a Antonína Procházku nebo 
Jaromíra Dulavu. A o čem se bude hrát? Kterak se še-
redně mýlíme v okamžicích, kdy si myslíme, že jsme 
neporazitelnými pány situace a svůj život svíráme 
pevně v rukou. Odpověď na otázku, kdo je oběť a kdo 
šťastný vítěz, se v tomto příběhu mění každou chvíli. 
Představení se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna v 19:00 
v Klubu kultury. Pořádá: AGENTURA ŽIDEK. deli

Rado Tariška a Gabo Jonáš.        Foto: archiv

Jana Paulová, Iva Janžurová.                                  
                                                        Foto: archiv
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

středa 7. 1.    14:30, Reduta, Rostislav Rajchl: Astronomie po příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu

pondělí 12. 1.   14:30, Reduta, Ing. Ján Hradský: Astronomická přednáška – Boom hnědých trpaslíků

středa 14. 1.  14:30, Reduta, Ing. Markéta Bublíková: Komunikace s nemocným

pátek 16. 1.  14:30, Reduta, Mgr. Jiřina Velebová: Předehry II.

úterý 20. 1.  14:30, Reduta, PhDr. Blanka Petráková: Vodoléčba v Luhačovicích

pátek 23. 1.  14:30, Reduta, Pavel Bezděčka: Sri Lanka

úterý 27. 1.  14:30, Reduta, Mgr. Daniela Kvardová: Úvod do rozšiřování využitelnosti mozkové kapacity

čtvrtek 29. 1.  14:30, Reduta, RNDr. Lubomír Pospěch: Bílé Karpaty – celoroční procházka krajinou

       pondělí 5. 1.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 110 Kč (mimo předplatné) 

NOVOROČNÍ KONCERT 
S PŘÍPITKEM STAROSTY MĚSTA
SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR; na programu: Mozart, Bruch, Holst, Sibelius, Čajkovskij, Bernstein

       středa 7. a čtvrtek 8. 1.     19:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 120 Kč, 80 Kč 

ZÁVĚREČNÁ MODERNÍCH TANEČNÍCH
         sobota 10. 1.    19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 350 Kč, 300 Kč

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Melody Gentleman, Pavel Helan Band, Světlana Nálepková, TK Rokaso, CM Sudovjan, 
degustace regionálních vín, občerstvení, raut, bohatá tombola

       středa 14. a čtvrtek 15. 1.      19:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 120 Kč, 80 Kč

ZÁVĚREČNÁ MODERNÍCH TANEČNÍCH

předprodej vstupenek: SLOVÁCKÉ DIVADLO (od 6. 1. 2015)

       sobota 24. 1.     19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 600 Kč 

DIVADELNÍ PLES
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Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina

Pozvánka do Slováckého divadla

6.1.	 		út	 18.00	 E	 Kočka na rozpálené  

      plechové střeše

8.1.	 		čt	 19.00	 J	 Peklo v hotelu Westminster

9.1.	 	 pá	 19.00	 	 Nájemníci

10.1.			so	 19.00	 	 Peklo v hotelu Westminster

12.1.		 po	 10.00	 Š	 Nezbedná pohádka 

13.1.	 	 út	 18.00	 S	 Utíkej, Nituško!

15.1.			 čt	 10.00	 	 Studna světců (veř.	gen.	zk.)

15.1.			 čt	 19.00	 Q	 Svatba

16.1.			 pá	 10.00	 S	 Studna světců (předpremiéra)

17.1.			 so	 19.00	 P	 Studna světců (premiéra)

19.1.	 	 po	 19.00	 Y	 Studna světců

20.1.			 út	 10.00	 S2	 Studna světců

20.1.		 út	 18.00	 T	 Pohřbívání aneb zítra  

      se bude pohřbívat všude

21.1.	 	 st	 18.00	 U	 Peklo v hotelu Westminster

22.1.	 	 čt	 19.00	 B	 Studna světců

23.1.		 pá	 10.00	 Š	 Lucerna 

24.1.	 	 so	 20.00	 	 XXIX. Divadelní ples

26.1.		 po	 10.00	 Š	 Nezbedná pohádka 

27.1.	 	 út	 10.45	 	 Cena facky aneb  

     Š Gottwaldovy boty 

29.1.		 čt	 19.00	 K	 Studna světců

30.1.			pá	 19.00	 	 Rychlé šípy

31.1.	 	 so	 19.00	 R	 Studna světců

den	 	 	 	čas											 												

tel.: 572 55 44 55  e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz

7.1.	 	 st	 18.00	 	 Fraška à la krab (kabaret)
14.1.	 	 st	 18.00  Fraška à la krab (kabaret)
19.1.	 	 po	 18.00  Fraška à la krab (kabaret)
22.1.	 	 čt	 18.00  Fraška à la krab (kabaret)

maLá SCéNa

Nezbedná pohádka - Pavel Hromádka, Petr 
Čagánek Foto: Marek Malůšek

Nájemníci - Zdeněk Trčálek, Jiří Hejcman,  
Alžběta Kynclová Foto: Jan Karásek

Kočka na rozpálené plechové střeše - Pavel 
Majkus, Tomáš Šulaj Foto: Filip Fojtík
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leden
středa 7. 1. Astronomie po příchodu Cyrila 
a Metoděje na Moravu, ing. Rostislav Rajchl,  
Reduta 14.30
pondělí 12. 1. Astronomická přednáška - Boom 
hnědých trpaslíků, Ing. Ján Hradský, Reduta - zku-
šebna, 14.30
středa 14. 1. Komunikace s nemocným, Ing. Mar-
kéta Bublíková, Reduta, 14.30
pátek 16. 1. Předehry II, Mgr. Jiřina Velebová, Re-
duta - zkušebna, 14.30
úterý 20. 1. Vodoléčba v Luhačovicích, PhDr.Blan-
ka Petráková, Reduta, velký sál,14.30
pátek 23. 1. Sri Lanka, Pavel Bezděčka, Reduta, 
velký sál, 14.30
úterý 27. 1. Rozšiřování využitelnosti mozkové ka-
pacity 1 - Úvod do rozšiřování využitelnosti moz-
kové kapacity, Mgr. Daniela Kvardová, Reduta 
14.30
čtvrtek 29. 1. Bí lé Karpaty - celoroční procházka 
krajinou, RNDr. Lubomír Pospěch, malý sál Klubu 
kultury, 14.30
sobota 31. 1. Ples seniorů, k tanci hraje Aventis, 
předtančení Rokaso, tombola, vstupné 120 Kč, 
předprodej v KKUH od 5. 1. 2015

únor
úterý 3. 2. Jak se orientovat na trhu s plynem 
a elektřinou, jak ušetřit v domácnosti a jak odolat 
nabídkám a nátlaku podomních prodejců, Broni-
slav Horák, Reduta, velký sál, 14.30
úterý 10. 2. Vzdušné a sluneční lázně, PhDr. Blan-
ka Petráková, Reduta, velký sál, 14.30
čtvrtek 12. 2. První pomoc při bezvědomí  s prak-
tickými ukázkami, Marie Foretníková, Reduta 
14.30  (I. skupina zájemců, pouze pro 30 osob, 
na přednášku je nutno se předem přihlásit u paní 
Slováčkové), malý sál KK, 14.30
pátek 13. 2. Egypt - Nová říše, Významné osob-
nosti XVIII. dynastie- Amenhotep IV, Iva Janoušo-
vá, Reduta, velký sál, 14.30
pondělí 16. 2.  Obory astronomie, Mgr.Stanislav 
Ohera, Reduta - zkušebna, 14.30 
čtvrtek 19. 2. opakování přednášky První pomoc 
při bezvědomí  s praktickými ukázkami, II. skupi-
na, Marie Foretníková, Reduta 14.30 (pouze pro 30 
osob, na přednášku je nutno se předem přihlásit 
u paní Slováčkové) malý sál KK, 14.30

úterý 24. 2. Rozšiřování využitelnosti mozkové 
kapacity 2 - Talenty, Mgr. Daniela Kvardová, Re-
duta 14.30
pátek 27. 2.Předehry III, Mgr. Jiřina Velebová, Re-
duta - zkušebna, 14.30

břeZen 
čtvrtek 5. 3. Senior a vnouče aneb jak se vzájem-
ně obohatit, Mgr. Michal Jahn, Reduta, 14.30
pátek 6. 3. Nikaragua, cestopisná přednáška, 
Jana Drobná, Klub kultury, malý sál, 14.30
čtvrtek 12. 3. Žítkovské bohyně, Jiří Jilík, malý sál 
KK, 14.30
pondělí 16. 3. Časomíra, Ing. Julius Kodrík, Redu-
ta, zkušebna, 14.30
úterý 17. 3. Madeira - subtropické překvapení, 
RNDr. Lubomír Pospěch, Reduta, velký sál, 14.30
pátek 20. 3. Předvelikonoční posezení s hudbou, 
Mgr. Jiřina Velebová , Reduta - zkušebna, 14.30
středa 25. 3. 1. Do země orlů - zoologická expedi-
ce do Albánie v roce 2013, RNDr. Dušan Trávníček, 
malý sál KK, 14.30
středa 25. 3. Vztahy na úrovni, divadelní předsta-
vení s Lukášem Vaculíkem a herci pražských diva-
del, KK 19.30, pro členy A3V vstupné s 50% slevou, 
s průkazkou v předprodeji KK nebo na místě
čtvrtek 26. 3. Jak vycházet s dospělými dětmi, 
Mgr. Michal Jahn, malý sál KK, 14.30
úterý 31. 3. Rozšiřování využitelnosti mozkové ka-
pacity 3 - Partnerství a zdraví, Mgr. Daniela Kvar-
dová, Reduta 14.30

duben
úterý 7. 4. Karpatos - ostrov divoké krásy, 
Mgr. Jana Vařachová, Reduta, velký sál, 14.30
čtvrtek 9. 4. Rodinná mezigenerační komunika-
ce, Mgr. Michal Jahn, Reduta 14.30
pondělí 13. 4. O vzniku života na zemi, Ing. Ján 
Hradský, Reduta, zkušebna, 14.30
úterý 14. 4. Digitalizace obrazu, simulace a ani-
mace, RNDr. Rudolf Kružík, Reduta 14.30
čtvrtek 16.4. Zapomenuté příběhy Olšavy, Jiří Ji-
lík, malý sál KK, 14.30
pátek 17. 4. Trénink paměti a koncentrace, Jana 
Bí lková, Reduta 14.30
pondělí 20. 4. Co udělat pro zdravá střeva - pre-
vence, Ing. Markéta Bublíková , Reduta 14.30
úterý 28. 4. Rozšiřování využitelnosti mozkové 

A3V - návrhy na I. pol. 2015
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kapacity 4 - Kameny, barvy, kovy, Mgr. Daniela 
Kvardová, Reduta 14.30
čtvrtek 30. 4. 2. Vývoj vztahů člověk - lovec a zví-
řata od dávných dob po současnost, RNDr. Dušan 
Trávníček, Reduta 14.30

květen
úterý 5. 5. Orientace v počátcích filozofie, výcho-
discích a zdrojích filozofování, použití filozofie 
v životě, určení hlavních filozofických disciplín, 
Mgr. Jana Vařachová, Reduta 14.30
pondělí 11. 5. Kosmické katastrofy na Zemi, 
Mgr. Stanislav Ohera, Reduta,zkušebna, 14.30
středa 13. 5.  Krásy Slovenských hor, RNDr. Dušan 
Trávníček, Reduta, velký sál, 14.30
pátek 15. 5. Zajímavosti ze života českých spiso-
vatelů I, Věra Heidlerová, Reduta, 14.30
pondělí 18. 5. Pozvánka na TSTTT, promítání filmů 
Slatina a Aljaška, úvod - Lea Slováčková, velký sál 
KK, 14.30
pátek 22. 5. Trénink verbálních schopností, Jana 
Bí lková, Reduta 14.30
úterý 26.5. O filozofickém myšlení staré Indie 
a Číny, Mgr. Jana Vařachová, Reduta 14.30
pátek 29.5. Klavírní recitál Jana a Ireny Černíčko-
vých, Reduta 19.30, vstupné pro A3V 75 Kč, na prů-
kazku v předprodeji KK nebo na místě

červen 
středa 10. 6. Schůze A3V spojená s koštěm vína, 
předáním programů a výletů na další pololetí, Re-
duta, velký sál, 14.30, popl. 30 Kč
pondělí 15. 6. Nejnovější průzkum naší Galaxie, 
Mgr. Stanislav Ohera, Reduta, zkušebna, 14.30
úterý 16. 6. Zajímavosti ze života českých spiso-
vatelů II, Věra Heidlerová, Reduta, 14.30
pátek 19. 6. Testy a hlavolamy, Jana Bí lková, Re-
duta 14.30

Upozorňuji, že se budou vydávat nové průkazky 
na školní rok 2015/216, a to v červnu v úředních 
hodinách, úterý a středa 9 - 11, 13 - 15 hodin. 
V těchto dnech se také můžete přihlásit na výlety.
o prázdninách úřední hodiny nejsou, začínají 
až ve středu 2. 9. 2015!!!
 zpracovala: Lea Slováčková
 kontakt: slovackova@kkuh.cz
 tel. 724 343 701, 572 430 424

A3V - návrhy na I. pol.
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Knihovna B. B. Buchlovana

knihovna v roce 2015 připomene 
dvě výZnamná výročí

Rok 2015 bude v knihovně ve znamení kulturních 
aktivit vztahujících se ke dvěma významným výro-
čím, která si knihovna i celá širší veřejnost připome-
ne. Prvním z nich je 130. výročí narození spisovatele 
a básníka, překladatele, bibliofila, vlastivědného 
pracovníka a především knihovníka Bedřicha Be-
neše Buchlovana (1885 – 1953).
Po zralé úvaze jsme se rozhodli přiblížit poutavou 
formou osobnost, po níž knihovna nese jméno, 
zejména dětským čtenářům.  Pokud se vše podaří, 
mohou se těšit na loutkové představení kompilace 
Buchlovanových her pro děti, ale zejména na re- 
edici poměrně málo známé knihy Oživené kameny 
a střípky (obrázky z dávnověku). Knihu tří povídek, 
z nichž např. jedna pojednává o „lovcích mamutů 
na Rochusu,“ připravuje k vydání Spolek přátel lite-
ratury a knihovny. Snad mohu prozradit, že původní 
Buchlovanův text převypráví známý regionální spi-
sovatel Jiří Jilík a kniha bude určena dětem.
Druhé významné výročí se vztahuje k budově, v níž 
knihovna dlouhá léta sídlí. V letošním roce uplyne 
140 let od postavení jediné hmotné židovské kultur-
ní památky na území našeho města. Hlavním cílem 
celoročního programu Židovský rok v Knihovně 
BBB je přiblížit široké veřejnosti především židov-

ské tradice a kulturu, ale připomenout i osudové 
tragické události spojené s holocaustem. Program 
je rozdělen do čtyř celků – literárního, hudebního, 
divadelního a historického. Můžete se těšit na hu-
dební vystoupení klezmerových skupin Létající ra-
bín a RabiGabi a. G, ale i na koncert vážné hudby 
židovských autorů v režii Slováckého komorního 
orchestru. Ve spolupráci s herci Slováckého di-
vadla proběhnou dvě scénická čtení (dramatické 
a humorné), dále na vás bude čekat ochutnávka 
košer kuchyně, představení židovské svatby a celá 
řada přednášek a besed (např. o filmu, historii Židů 
v Uherském Hradišti, o židovské architektuře či lite-
ratuře a další).
Již v lednu na vás čeká první ze série přednášek, 
tentokráte to bude cestopisná. Ve středu 14. ledna 
v 17.15 se v čítárně Knihovny BBB uskuteční beseda 
Táni Zavřelové, která se jmenuje (jak jinak) Izrael.
Sledujte průběžně webové stránky a další propa-
gaci Knihovny BBB, kde budete průběžně nacházet 
akce týkající se obou výročí.   Radovan Jančář
 Foto: archiv Knihovny BBB

Ohlédnutí za 8. ročníkem populární akce Den 
pro dětskou knihu, která je určena rodinám  
s dětmi.

Tradicí se stala i další předvánoční aktivita 
Knihovna plná andělů.



31

větvička, v.: cestou necestou českou krajinou
Autor rozhlasových pořadů Dobré jitro prochází českou krajinou, proplétá se podél
řek od pramene až po ústí, prochází alejemi, zastavuje se a rozjímá u božích muk. 
Nechejte se vést trpělivým průvodcem, který vás po mnoha zastaveních a odbočkách 
dovede i do svého domovského působiště Štiřína.

Výběr novinek Knihovny BBB 

junek, v.: slavní a jejich vily 
Podtitulem by mohlo být motto „Můj dům – můj hrad“, anebo povzdechnutí: „Všude je 
něco!“. Právě proto, že lidé jsme všichni, neseme s sebou každý často i hodně těžký 
náklad, přidělovaný nám životem, jenž žijeme. Stejně jako hrdinové, jimž se v této 
publikaci autor věnuje. Zejména z tohoto úhlu se zaměřil na domy a obydlí slavných.

bauer, j.: jihlavský Zlý duch
Nad Jihlavou se začíná smrákat. Nejprve se zde, jak se zdá, objevují duchové a pak 
dokonce dochází ke dvěma mordům. Ne náhodou se v tomtéž období v hlavním městě 
objevují falešné mince, které zde trousí tajemný krasavec, Václav z Jihlavy. Kdo jiný by 
měl tyto případy vyřešit než mnich Blasius a Jakub Protiva z Protivce?

dlouhý, m.: kutnohorská pátračka opět Zasahuje
Autor seznamuje čtenáře s dalšími kriminálními případy řešenými v letech 1928 – 1942 
příslušníky kutnohorské četnické pátrací stanice. Jedná se o dnes již zapomenuté přípa-
dy, které ve své době byly předmětem zájmu veřejnosti, měly své nezastupitelné místo 
na stránkách dobového tisku a plnily oblíbenou rubriku „Ze soudní síně“.

denemarková, r.: příspěvek k dějinám radosti
Sex, Edvard Beneš a nezávislost vlaštovek v novém groteskním románu uznávané au-
torky. Život hlavních postav v průběhu staletí určuje nenápadný dům pod Petřínem. 
Lze najít pro skutečnost novou definici? Lze najít pro lásku a nenávist novou definici? 
Naše životy jsou v jistém smyslu neřešitelné. Projít životem jako slušný člověk se zdá být 
nejtěžší zkouškou.

born, j. o.: horká stopa
Po návratu z Bosny se agent Alex Duarte pomalu vrací k běžnému životu na jižní Floridě. 
Když však dojde k výbuchu auta nebezpečného pašeráka zbraní, Alexův život se roztočí 
na plné obrázky – je třeba útočníka dopadnout. Spolu s advokátkou z ministerstva 
spravedlnosti Duarte křižuje zemi, aby útočníka dopadl…

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

Noc V muzeu: tajemStVí HroBky 
pá 2. 1. 16.30, po 5. 1. 16.30 hod. 
R: SHAWN LEVY / USA, Velká Británie 2014 / 
89´ / DABING / 110 Kč
Připravte se nejdivočejší a nejdobrodružnější 
Noc v muzeu všech dob. Jejím hlavním hrdinou 
je opět nejznámější noční hlídač na světě Larry 
(Ben Stiller), který pracuje v Americkém přírodo-
vědném muzeu v New Yorku. 

iNterStellar    
čt 8. 1. 18.00, st 14. 1. 17.30, út 20. 1. 17.00, 
so 24. 1. 17.30 hod.
R: CHRISTOPHER NOLAN / USA, Velká Británie 
2014 / 169´ / T 
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupi-
na výzkumníků pověřena nejdůležitějším poslá-
ním v lidských dějinách: cestou za hranice naší 
galaxie.

exoduS: BoHoVé a králoVé [3d] 
pá 2. 1. 17.30, so 17. 1. 17.30 hod.
R: RIDLEY SCOTT / V.Británie, Španělsko, USA 
2014 / 142´ / T / 140 Kč
Vyrostli jako bratři, ale stali se z nich nepřátelé 
na život a na smrt – egyptský faraón Ramses a 
Mojžíš, nalezenec, který se stal legendou. 

HoBit: BitVa pěti armád [3d] 
pá 2. 1. 20.00, po 5. 1. 18.30 hod.
R: PETER JACKSON / USA, N. Zéland 2014 / 
132´ / T 
 „Hobit: Bitva pěti armád“ oscarového režisé-
ra Petera Jacksona je závěrečnou částí filmové 
trilogie natočené podle stále oblíbeného ro-
mánu spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit.

HoBit: BitVa pěti armád 
so 3. 1. 20.00, so 10. 1. 20.00, út 13. 1. 17.00, 
so 17. 1. 20.00 hod.

R: PETER JACKSON / USA, Nový Zéland 2014 
/ 132´ / T     

tučňáci z madaGaSkaru [3d] 
so 3. 1. 15.30, ne 11. 1. 17.00, pá 5. 12. 16.00 hod.
R: ERIC DARNELL, SIMON J. SMITH / USA 2014 
/ 90´ / DABING / 120 Kč
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších 
supertajných agentů světa: Skippera, Kowal-
skiho, Rica a Vojína.

tučňáci z madaGaSkaru
pá 16. 1. 16.00, sobota 17. 1. 15.00 hod.
R: ERIC DARNELL, SIMON J. SMITH / USA 2014 
/ 90´ / DABING / 100 Kč

odpad 
so 3. 1. 17.30, st 7. 1. 20.30, čt 15. 1. 20.30 hod.
R: S. DALDRY / USA 2014 / 115´ / T / 110 Kč
Hrdiny filmu Odpad jsou tři kluci, jejichž do-
movem je centrální skládka v brazilském Riu. 
Každý den ji prohledávají v naději, že najdou 
něco, co jim alespoň na chvíli zlepší život. 

HodiNoVý maNžel
út 6. 1. 18.00, pá 9. 1. 17.30, čt 15. 1. 18.30, st 
21. 1. 10.00 hod.
R: TOMÁŠ SVOBODA / ČR 2014 / 100´ / 110 Kč
Čtyři plavci - hráči vodního póla se po prohraném 
zápase octnou na dně. Ti zoufalci i na dně bazé-
nu dokonce bydlí. Aby se zachránili, zkusí provo-
zovat pochybnou živnost "hodinový manžel"…
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zmizelá 
st 7. 1. 17.30 hod. 
R: DAVID FINCHER / USA 2014 / 145´ / 15 let / 
T / 100 Kč
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nic-
kem. Vše naznačuje, že nezmizela dobrovolně. 
Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce 
a snaží se dělat vše možné pro to, aby se jeho 
žena našla. 

FotoGraF 
pá 9. 1. 20.00, ne 11. 1. 19.00, pá 16. 1. 20.30, 
ne 18. 1. 20.00, po 19. 1. 20.00 hod. 
R: IRENA PAVLÁSKOVÁ / ČR  2015 / 133´ 
V příběhu se vracíme k některým osudovým kři-
žovatkám turbulentního života hlavního hrdiny 
(Karel Roden), člověka, který je obdařen nejed-
ním výjimečným talentem, živelností a vášní. 

Sedmý SyN [3d]  
so 10. 1. 15.30 hod., po 12. 1. 19.30 hod.
R: SERGEJ BODROV / USA 2014 / 120´ / DABING 
/ 140 Kč
Rytíř John Gregory (Jeff Bridges) byl posledním 
žijícím členem řádu válečníků, kteří po staletí 
chránili svět před silami temna. Byl to on, kdo 
jim mohl zasadit smrtelnou ránu, když ulovil 
Královnu čarodějnic (Julianne Moore).

Sedmý SyN [3d]  
so 16. 1. 18.00 hod., st 21. 1.  17.30 hod.
R: SERGEJ BODROV / USA 2014 / 120´ / T /  
140 Kč

miluj SouSeda SVéHo 
so 10. 1. 18.00, po 12. 1. 17.30 hod.
R: THEODORE MELFI / USA 2014 / 103´ / T
Ačkoliv je Vincent cynik, který sází, miluje 
whisky a dost často navštěvuje striptýzové 
kluby, nakonec se z něj stane ten nejlepší 
přítel pro chlapce, který se právě vyrovnává 

s rozvodem svých rodičů, novou školou a no-
vým životem.

S láSkou roSie 
ne 18. 1. 17.30, čt 22. 1. 18.30, út 27. 1. 17.00 hod.
R: CHRISTIAN DITTER / Velká Británie, USA 
2014 / 102´ / T / 110 Kč
Vědecké výzkumy tvrdí, že pokud se lidi znají 
jako malé děti, něco jim brání, aby se do sebe 
jako dospělí zamilovali. Rosie a Alex, hrdinové 
romantické komedie S láskou, Rosie, se znají už 
od školky. 

96 HodiN: zúčtoVáNí 
po 19. 1. 16.30 hod.
R: OLIVIER MEGATON / Francie 2015 / T
Bývalý agent CIA Bryan Mills (Liam Neeson) se 
naposledy vrací v akčním thrilleru 96 hodin - Zú-
čtování. Musí dokázat, že byl neprávem obvi-
něn z vraždy své bývalé manželky a ochránit to 
jediné co mu zbylo.

BaBoVřeSky 3
čt 22. 1. 20.30, pá 23. 1. 17.30, so 24. 1. 20.00, 
ne 25. 1. 20.00, pá 30. 1. 18.00 hod.
R: ZDENĚK TROŠKA / ČR 2015 / 103´ / 140 Kč

Velká šeStka [3d]  
pá 23. 1. 15.30, so 24. 1. 15.30, ne 25. 1. 15.30, 
čt 29. 1. 14.00, pá 30. 1. 14.00 hod.
R: DON HALL, CHRIS WILLIAMS / USA 2014 / 
108´ / DABING / děti do 15 let 145 Kč, 175 Kč
Velká šestka je emocemi nabité komediální 
dobrodružství o malém geniálním konstrukté-
rovi robotů jménem Hiro Hamada, který se na-
učí využívat svůj talent. 

Velká šeStka 
so 31. 1. 16.00 hod.
R: DON HALL, CHRIS WILLIAMS / USA 2014 / 
108´ / DABING / děti do 15 let 105 Kč, 130 Kč

BirdmaN 
pá 23. 1. 20.00, ne 25. 1. 17.30, po 26. 1. 20.00 hod.
R: ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU / USA, 
Francie 2014 / 119´ / T / 120 Kč
Birdman je černá komedie o herci (M. Keaton), 
který se stal slavný především tím, že ztvárnil 
oblíbeného superhrdinu Birdmana. 
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Hacker 
po 26. 1. 17.30, so 31. 1. 20.00 hod.
R: MICHALE MANN / USA 2015 / 132´ / T / 120 Kč
Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má 
tentokrát na svědomí neznámý hacker, který 
vyhrožuje a následně prakticky ukazuje, že pro-
střednictvím myši a klávesnice zvládne cokoliv.

kód eNiGmy 
čt 29. 1. 18.45, so 31. 1. 18.00 hod.
R: MORTEN TYLDUM / USA 2014 / 114´ / T  
V zimě roku 1952 britská policie dostala hláše-
ní o vloupání do domu profesora matematiky a 
kryptoanalytika Alana Turinga (Benedict Cum-
berbatch). Namísto pachatele tohoto zločinu 
však v poutech odvedli samotného Turinga.

e. a. poe: podiVNý experimeNt 
čt 29. 1. 21.00 hod.
R: BRAD ANDERSON / USA 2014 / 112´ / T / 110 Kč
Hrdinou filmu E. A. Poe: Podivný experiment je 
mladý, čerstvě vystudovaný lékař Edward, kte-
rý na konci 19. století přichází na praxi do psy-
chiatrického ústavu pro choromyslné ležícího  
v mlze v odlehlém koutě hor.

mortdecai: GraNdiózNí případ 
pá 30. 1. 16.00 hod.
R: DAVID KOEPP / USA 2014 / 97´ / T / 110 Kč
Charlie Mortdecai, světem protřelý obchodník 
s uměním a na částečný úvazek i podvodník, 
se zapojuje do honby za ukradeným obrazem. 
Pro svou zemi, pro královnu…

Slídil 
pá 30. 1. 20.00 hod.
R: DAN GILROY / USA 2014 / 117´ / T / 110 Kč
Příběh vypráví o mladíkovi Lou Bloomovi 
(Jake Gyllenhaal), který se snaží prosadit jako 
novinář. Nedaří se mu najít uplatnění v již zave-
dených agenturách a tak se vrhne na vlastní pěst 
do pátrání po stopách zločinu. Pro atraktivní no-
vinářský materiál se neštítí udělat cokoliv.

BijáSek - projekce dětských a rodinných, animovaných i hraných, českých i zahraničních filmů.
Výhody členství: 20 Kč sleva na 3D projekce a divadelní představení; sleva 10 Kč na každou projekci Bijásku; vstup na prémiové pro-
jekce zdarma; pravidelné informace mailem. Po registraci na www.mkuh.cz/registrace a následném uhrazení 70 kč před libovol-
nou filmovou projekcí v kině Hvězda získáte celoroční průkaz dětského filmového klubu BijáSku na školní rok 2014/2015. 
Na představení označená jako „Bijásek“ má samozřejmě možnost vstupu kdokoliv i bez průkazky – platí však plné vstupné. 

maloVáSek  (září 2014 - květen 2015)
každou neděli od 14.30 do začátku představení Bijásku nabízíme aktivní výtvarné odpoledne, kde se děti seznámí s nejrůznějšími výtvarný-
mi technikami (malování, kreslení, modelování ad.). Výhody: za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku bijáskového filmu; pravidelné 
informace mailem. zdarma!

FilmoVáSek (říjen 2014 – květen 2015)
Chceš se stát součástí štábu nově vznikající internetové televize? Máš chuť si zkusit postavit se za kameru či před ní? Hledáme do týmu 
herce, tanečníky, zpěváky, moderátory, kameramany, zvukaře, režiséry, scénáristy výtvarníky, grafiky... Pro děti: od 7 -14 let. 
Cena za pololetí 350 Kč, za celý rok 700 Kč.

POŘADY PRO DĚTI

tučňáci z madaGaSkaru
st 7. 1. 15.30 hod.
R: ERIC DARNELL, SIMON J. SMITH / USA 2014 
/ 90´ / DABING / 100 Kč; na průkazku Bijásek 
sleva 10 Kč 
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších su-
pertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, 
Rica a Vojína. 

paddiNGtoN
st 14. 1. 15.30, ne 18. 1. 15.30 hod.
R: PAUL KING / V.Británie, Francie, Kanada 2014 
/ 98´ / DABING / 110 Kč; na průkazku Bijásek 
sleva 10 Kč
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osi-
řelém medvědu z nejtemnějšího Peru, který při-
jede vlakem na nádraží Paddington v Londýně.
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tři Bratři
st 21. 1. 15.30 hod.           
R: JAN SVĚRÁK / ČR, Dánsko 2014 / 86´ 
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piš-
kula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si 
našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospo-
dářství. 

Velká šeStka [3d] 
ne 25. 1. 15.30 hod.
R: DON HALL, CHRIS WILLIAMS / USA 2014 / 
108´ / DABING / děti do 15 let 145 Kč, 175 Kč
(na průkazku Bijásek sleva 20 Kč)

projekce Baby Bio se konají ve středu od 10.00 hod., zpravidla 2x měsíčně.
jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je jedna z věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé dítě či děti, chybí nejvíce. 
Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ filmová představení. kočárek mohou rodiče „zaparkovat“ 
také přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu filmu! Stejně tak se počítá s přebalováním či kojením a krmením 
z láhve. Projekce filmů probíhá se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením. Tyto podmínky dávají rodičům možnost věnovat se 
dětem a zároveň působí příznivě směrem k usnutí většiny dětí během projekcí.

bAbY bIO

my2
st 7. 1. 10.00 hod.
R: SLOBODANKA RADUN ČR 2014 / 99´ / 60 Kč
Milostný příběh ze současného velkoměsta. Tři-
cetiletá Ema (Jana Plodková) na útěku od man-
žela (Jiří Vyorálek) zakotví uprostřed noci u své-
ho kadeřníka Tonyho (Ondřej Nosálek), kterého 
skoro nezná. 

poHádkář    
út 13. 1. 15.00 hod.
R: VLADIMÍR MICHÁLEK / ČR 2014 / 90´ / 15 
let / 60 Kč 
Pohádkář je milostný příběh člověka balancují-
cího na hraně lásky, vášně a lži. 

HodiNoVý maNžel
st 21. 1. 10.00 hod.
R: TOMÁŠ SVOBODA / ČR 2014 / 100´ / 60 Kč
Čtyři plavci - hráči vodního póla se po prohra-
ném zápase octnou na dně. Ti zoufalci i na dně 
bazénu dokonce bydlí. Aby se zachránili, zkusí 
provozovat pochybnou živnost "hodinový man-
žel".

jak jSme Hráli čáru 
út 27. 1. 15.00 hod.
R: JURAJ NVOTA / ČR, SR 2014 / 102´ / 60 Kč
Pod řekou Moravou prý vede tunel, kterým se 
dá zdrhnout do Rakouska. Jen je potřeba ho 
najít. 

odpolední projekce filmových novinek za sníženou cenu. užijte si nezapomenutelné prostředí kina s vynikající kvalitou zvuku i 
obrazu. Nečekejte až do večera a ušetřete peníze u představení se zvýhodněnou cenou vstupného. Bio SeNior je určen pro všechny, 
kteří nemohou navštívit kino ve večerních hodinách či upřednostňují návštěvu kina v denní čas a zároveň nechtějí přijít o 
filmové novinky. představení se budou konat jednou za 14 dní v úterý od 15:00 hodin. 

bIO SenIOR

Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a doplněny různými bonusy. průkazku 
artu na rok 2014 si za 60 kč můžete (po registraci do našeho systému) zakoupit v pokladně kina Hvězda. Výhody: 
slevy od Asociace českých filmových klubů (www.acfk.cz); sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu a Projektu 100; 
slevy na semináře a přehlídky MKUH; přístup do videotéky MKUH;  50% sleva na průkaz ZF; pravidelné informace mailem.

od 1. 11. v prodeji průkazky artu na rok 2015 s mimořádnou platností v našem kině už od začátku prosince! 
Využijte mimořádné nabídky! Všem zájemcům o kvalitní (a trochu náročnější) filmy přinese sezóna ART 2015 množství 
pečlivě vybíraných filmových titulů a zároveň nejrůznější výhody a slevy nejen na filmové projekce.

ART kInO
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SaiNt laureNt
úterý 6. 1. 20.00 hod.
R: BERTRAND BONELLO / Francie 2014 / 135´ / T 
Radosti i trápení muže, který chtěl být nejlepším své 
generace, chtěl zavést módu do ulic a obléknout 
moderní ženu ve světě, který se mění ve víru večír-
ků a bezstarostnosti. 

odpad 
středa 7. 1. 20.30 hod.
R: S. DALDRY / USA 2014 / 115´ / T / 100; 110 Kč
Hrdiny filmu Odpad jsou tři kluci, jejichž domovem 
je centrální skládka v brazilském Riu. Každý den ji 
prohledávají v naději, že najdou něco, co jim ales-
poň na chvíli zlepší život. 

adopce: koNkurz Na rodiče
út 13. 1. 20.00 hod.
R: ALICE NELLIS / ČR 2014 / 75´ / 50; 60 Kč
Co dělá rodinu rodinou - propletené geny, nebo 
láska? Dokument Alice Nellis v tom má jasno. Uka-
zuje, že adoptivní proces se všemi byrokratickými 
komplikacemi, nároky na pár v očekávání a návaly 
prudkých emocí si v ničem nezadá se skutečným 
těhotenstvím.
loVu zdar
R: J. KRATOCHVÍL / ČR 2014  / 66´ / 50; 60 Kč
Dokumentární esej představuje svéráznou trojici 
mužů, kterou spojuje vášeň pro lov. Myslivost pojí-
má každý z nich po svém a diváka vábí na exotickou 
safari, na parohatou sbírku trofejí či na posed v lese. 

jimmy p.
středa 14. 1. 20.30 hod.
R: ARNAUD DESPLECHIN / Francie 2013 / 117´ / od 
15 let / T 80; 90 Kč
Je polovina padesátých let. Americký indián Jimmy 
Picard (Benicio del Toro), který za druhé světové vál-
ky bojoval v Evropě, trpí od návratu domů chvilko-
vými závratěmi, dočasnou slepotou, ztrátou sluchu. 
Lékaři ale nedokáží najít žádné fyzické příčiny.

Velkolepé muzeum
út 20. 1. 20.00 hod.
R: JOHANNES HOLZHAUSEN / Rakousko 2014 
/ 94´ / T
Obraz každodenního života v muzeu a především 
sled mikrodramat jeho pracovníků – od generální-
ho ředitele přes přepravce a kulturní historiky až po 
členy úklidové služby a všechny, kteří se podílejí na 
vytváření ideálního prostředí pro umění. 

Sama Nocí tmou
st 21. 1. 20.00 hod.
R: ANA LILY AMIRPOUR / USA 2014 / 99´ / T 
/ 70; 80 Kč
Vizuálně výrazný celovečerní debut íránské režisér-
ky Any Lily Amirpour vznikl v americké produkci a 
vyniká působivou ponurou atmosférou, svérázným 
humorem i promyšlenými odkazy na symboly zá-
padní popkultury.

Vyšší moc
út 27. 1. 20.00 hod.
R: RUBEN ÖSTLUND / Švédsko, Dánsko, Norsko 
2014 / 118´ / T
Provokativní a mezinárodně uznávaný švédský re-
žisér Ruben Östlund přináší ve svém čtvrtém ce-
lovečerním filmu mrazivou psychologickou studii 
moderní rodiny.

okNo do dVora
středa 28. 1. 20.30 hod.
R: ALFRED HITCHCOCK / USA 1954 / 112´ / T 
60; 70 Kč
Film patří k oblíbeným dílům samotného mi-
stra hrůzy, neboť mu naplno umožnilo využít 
schopnost logického rozvíjení děje s nesčet-
nými finesami, odbočkami, humornými epi-
zodkami, břitkými dialogy a samozřejmě s do-
vedně stupňovaným napětím. V hlavní ženské 
roli mistrova oblíbená Grace Kelly. Snímek 
byl nominován na čtyři oscary.

Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin. Všechna předsta-
vení jsou opatřena úvodem. Na většinu projekcí Zlatého fondu (ZF) vstup pouze zdarma na průkazku! Projekce 
jsou součástí projektu Film a škola, který probíhá za podpory asociace českých filmových klubů (ačFk), 
města uh. Hradiště, zlínského kraje a ministerstva kultury čr. Členy mohou být studenti, učitelé, senioři 
a každý další divák – vlastník průkazky ARTU (Filmového klubu) v Uh. Hradišti. Výhody držitele průkazu: vstup 
zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací nejen o filmech mailem každý týden; možnost zápůjček DVD i 
filmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na semináře a přehlídky. 

průkazku na novou sezónu 2014/2015 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/registrace a uhrazení 70 kč vyzvednout před 
představením artu nebo zlatého fondu.
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prémie zF:  tiSícročNá Včela
čt 8. 1. 16.00 hod.
R: JURAJ JAKUBISKO / Československo 1983 / 
163´ / na průkazku ZF zdarma
Fascinujúca rodinná sága na motívy románu 
Petra Jaroša je divácky najúspešnejšou v histórii 
domácej tvorby.

kdo Se Bojí ViGiNie WolFoVé?
čt 15. 1. 16.00 hod.
R: MIKE NICHOLS / USA 1966  / 134 min. / T / 
60; na průkazku ZF zdarma
Režijní debut nedávno zesnulého režiséra. za 
film získal 5 oscarů včetně hlavních ka-
tegorií. 

BatmaN Se Vrací
čt 22. 1. 16.00 hod.
R: TIM BURTON / USA, Velká Británie 1992 / 
122´ / T / 60; na průkazku ZF zdarma
Nestárnoucí stylová komedie a klasika svého 
žánru imaginativního Tima Burtona. 

zodiac
čt 29. 1. 16.00 hod.
R: DAVID FINCHER / USA 2007 / 160´ / 12 let / 
T / 60; na průkazku ZF zdarma
Film podle skutečných událostí o vyšetřování 
masových vražd. Jake Gyllenhaal coby novinář 
posedlý touhou zjistit vrahovu totožnost.

výstavy

apokryFy roBerta Bučka
kino Hvězda, 4. 12. 2014 - 3. 1. 2015
Autor, jehož realizace ve veřejném prostoru může-
me zhlédnout jak u nás, tak v zahraničí (např. Polsko, 
Holandsko, Turecko), se zabývá  především volnou 
tvorbou a sochařským portrétem. Vyučuje kresbu a 
keramiku na Katedře výtvarné výchovy Univerzity 
Palackého v Olomouci. První výstava v rodném měs-
tě, do kterého se sochař po letech vrátil, představuje 
převážně tvorbu z posledního období. Široké rozpě-
tí od abstrahovaně symbolistních objektů a instalací 
až k figurálně pojatým konkrétním příběhům sjed-
nocuje společný jmenovatel duchovního obsahu.  
www.robertbucek.cz

oHlédNutí
kino Hvězda, 4. 1.  – 31. 1. 2015
Již 9. ročník neformálního „slováckého press-
fota“. Jde o zachycení podoby (každodenního) 

života na Slovácku aj Horňácku. Jde současně 
také o příležitost k setkání nad sklenkou vína 
a zavzpomínání na uplynulý rok. Letošní roč-
ník je výjimečný také obsazením poroty, ve kte-
ré zasedá renomovaný Jindřich Štreit. Vernisáž  
4. 1. v 17.00 hod. doprovodí Musica Folklorica, kte-
rá bude mít večer samostatný koncert. 
ohlednuti.uh.cz www.musicafolklorica.cz

KONCERty, aKCE

tříkráloVý Večer S muSicou 
Folkloricou
kino Hvězda, 4. 1. 2015 18.30 hod.
Tříkrálový večer s Musikou Folklorikou „Tro-
chu jiný folklor“ se sólistou Martinem Pracha-
řem, ženským sborem Oskoruša a speciálním 
hostem, rockovým kytaristou Hyenikem. Mu-

zika se od začátku zaměřila především na  in-
terpretaci instrumentálních aranží určených 
pro sólové nástroje s doprovodem orches-
tru. V současné době aktivně spolupracu-
je s řadou vynikajících zpěváku a sborů.  
Předprodej: Record music, M.I.C. Uh.Hradiště, 
agentura Vichr a pokladna kina Hvězda.
www.musicafolklorica.cz
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fOtOOhlédNutí za aKCEmi městsKýCh KiN

uk/uh: dny britského Filmu a kultury Zpátky v hradiŠti
Přes své krátké trvání od pátku 28. 11. do soboty 29.11. mělo UK/UH skutečně příjemnou festivalovou nála-
du, která chytla jak účastníky, tak organizátory. Uvolněná nálada vládla už při zahajovacím tradičním čaji  
o páté (čemuž pomohla také česká becherovka). Oficiální zahájení provázela přednáška o chybách ve sci-fi 
ze série vědeckých přednášek FameLab, v podání mladého Ing. Jiřího Dolanského. Zajímavý výběr filmů 
žánru sci-fi byl doplněn úvody, večerním koncertem a party na Míru.

druhá tráva a poZdní sběr
Na koncertu ve Hvězdě se 27. listopadu sešla Druhá tráva s Pozdním sběrem. Zazněly písničky Roberta 
Křesťana z období Poutníků a Traperů, které s Druhou trávou nazpíval pro společné album "Pojďme se 
napít". 
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Mladý obránce Slovácka Tomáš Břečka.

Závěr podZimu na 50%

Poslední dvě utkání podzimní části Synot ligy se 
soupeři z nahuštěného středu tabulky (Mladá 
Boleslav a Bohemians) měly velký význam pro 
klid v bojích na jaro (přičemž utkání s „klokany" 
se již předehrávalo). Oba zápasy se hrály na hři-
štích soupeřů, neboť Městský stadion Miroslava 
Valenty v Uh. Hradišti prochází rekonstrukcí pro 
„malé" EURO do 21 let. V Mladé Boleslavi ještě 
nemohl nastoupit Libor Došek a bylo to znát víc 
než markantně. Slovácko hrálo ustrašeně, žád-
né výrazné šance si nevytvořilo, a tak se nikdo 
nedivil konečné porážce 2:0. V Praze na Bohemi-
nas pak nejlepší střelec ligy po třítýdenní pauze 
obětavě nastoupil a hned v 8. minutě prokázal 
své schopnosti a hlavou zaznamenal vedoucí 
branku. Domácí ovšem během chvilky vyrovnali 
po nedůsledném bránění. Pak ovšem klokani ne-
proměnili penaltu, když Heča bravurně vyškrábl 
míč na tyčku. Hrálo se vyrovnané utkání, v němž 
mělo Slovácko přece jenom více příležitosti 
skórovat. Zejména Trávník, když obešel kličkou 
golmana a míč na brankové čáře zastavil zády 

obránce. Také Došek mohl ještě dvakrát hlavou 
upevnit své vedení v tabulce střelců. Utkání na-
konec po standardní situaci z rohového kopu 
rozhodl mladý obránce Břečka. Důležité tři body 
posunuly náš celek na sedmé místo s jedena-
dvaceti body. Z tohoto postu je pět bodů na čtvr-
té místo s postupem do Evropské ligy, ale také 
šest bodů na sestupové patnácté místo. Jaro 
bude zajímavé nejem bojem na špici tabulky...
   Neméně zajímavé jsou některé statistické úda-
je, hodnotící podzimní kolo Synot ligy. Například 
nejlepší ze všech celků je Slovácko v úspěšnosti 
střel (33,78%),  v úspěšnosti driblinků (65,03%), 
v útočných soubojích (49,86%), v odebraných mí-
čích (78) a úspěšnosti soubojů (52,05%). Úspěšné 
jsou i souboje ve vzduchu - druhé místo (53,10%) 
a na zemi - třetí místo (51,49%). Třetí je Slovác-
ko i v držení míče (54%), na pátém místě je pak 
ve středních přihrávkách (5272),  dlouhých při-
hrávkách (737) a zachycených míčích (577). Už ne 
tak chvályhodné jsou ukazatele spáchané fauly - 
druhé místo (269) a žluté karty - druhé místo (43). 
Věříme, že úspěšné ukazatele Slovácko na jaře 
udrží a ty negativní odstraní...
 Text a foto: Miroslav Potyka

Po podzimu je Libor Došek králem střelců  
s jedenácti brankami.

Fotbal - Synot liga
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dvojnásobná Šampionka martina Fusková

Před nedávnem proběhla tiskem zpráva, že 
šestnáctiletá studentka uherskohradišťského 
gymnázia Martina Fusková skvěle reprezen-
tovala na mistrovství světa mladých šachistů 
(patnácté místo) a mistrovství Evropy (sedmé 
místo). Neméně úspěšná byla odchovankyně 
Šachového klubu Staré Město, reprezentující 
nyní Beskydskou šachovou školu Frýdek - Mís-
tek, na juniorsko-dorosteneckém mistrovství 
republiky, které se konalo v tomto městě. Marti-
na vybojovala v konkurenci šestadvaceti hráček 
tituly v obou věkových kategoriích a zajistila si 
postup na mistrovství světa v šachu do 18 i 20 
let. Neprohrála ani jedno utkání, čtyřikrát vyhrá-
la a pětkrát remizovala. 

Martina se ovšem nevěnuje šachům jenom zá-
vodně, vede také šachový kroužek na Základní 
škole sportovní v Uherském Hradišti, kde předá-
vá mladým zájemcům své zkušenosti - v době 
reprezentačních povinností a konání velkých 
turnajů ovšem za ni zaskakuje kolega. Zájem 
o šachy u školáků potvrzuje, že i na tomto poli si 
Martina vede úspěšně. 
 
 Text a foto: Miroslav Potyka

Šampionka Martina Fusková se svými svěřenci 
ze ZŠ sportovní na turnaji v Uh. Hradišti.

úspěch Šachistů GymnáZia uh

Okresní kolo Přeboru škol Uherskohradišťska 
úspořádal 5. prosince Šachový klub Staré Město 
ve své klubovně. Zúčastnilo se 45 mladých šachis-
tů ve dvanácti družstvech ze šesti škol. V kategorii 
1. až 5. tříd základních škol  zvítězila ZŠ Staré Měs-
to A před ZŠ Osvětimany a ZŠ Staré Město B, mezi 
šesťáky až deváťáky bylo první Gymnázium Uh. 
Hradiště, stejně bodů měly ZŠ Osvětimany a ZŠ 
Sportovní Uh. Hradiště, kterou ovšem reprezen-
tovali i dva žáci z nižšího stupně. Mezi středními 
školami se o první dvě místa podělilo áčko a béč-
ko hradišťského gymnázia. Nejlepší jednotlivci se 
stoprocentní úspěšností byli Viktorie Všetulová a 
Stanislav Faltýnek (ZŠ Staré Město A), Adéla Poty-
ková (ZŠ Sportovní Uh. Hradiště), František Mrkus, 
Jan Nekarda a Tomáš Fridrich (Gymnázium Uh. 
Hradiště). Celky na prvních dvou místech z každé 
kategorie postupují do krajského kola.

Vítězný celek Gymnázia Uh. Hradiště.

Přeboru se zúčastnilo celkem 45 studentů.

Sport - šachy
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Receptář - leden 2015

čátek, 1 stroužek česneku, 10 lístků čerstvé ba-
zalky, sůl a pepř

Sušená rajčata vyndejte z oleje, nechte je chvilku 
okapat a vložte do misky. Přidejte k nim půlku 
bazalkových lístků, cherry rajčata, stroužek čes-
neku a rozmixujte ponorným mixérem nebo na-
sekejte sekáčkem.
Pak vložte cottage sýr a pomazánkové máslo 
a promíchejte, ale už nemixujte, aby si cottage 
udržel svou pravou konzistenci. Podle chuti 
osolte a opepřete.

Namazanou pomazánku můžeme ozdobit lístky 
čerstvé bazalky nebo čerstvými cherry rajčátky.

krémová polévka 
Z nakládaného chřestu

Suroviny:
Nakládaný chřest, jarní cibulka, nejlépe s natí, 
najemno nakrájená, 1 smetana, 1 lžíce másla 
na zjemnění, 1,5 l vývaru, nejlépe drůbežího,  
3 kolečka citronu, bobkový list, 6 kuliček nového 
koření

Postup:
Do hrnce nalijte studený vývar. Přiveďte k varu, 
vložte nakládaný chřest včetně nálevu, nase-
kanou jarní cibulku, plátky citronu, bobkový list, 
nové koření a povařte asi 5 minut, přidejte sme-
tanu a vařte dalších 5 minut.
Vyjměte koření a plátky citronu, polévku rozmixuj-
te. Dochuťte solí, pepřem. Lžíci chladného másla 
rozkrájejte na kousky a ty vložte do polévky a roz-
míchejte. Zjemní ji a zahustí. Pak už nevařte! 
Při podávání můžete dochutit lžičkou nastrouha-
ného parmezánu a opečeným toustem.

 Dobrou chuť přeje Helena Nevyjelová,
 Klub kultury Uh. Hradiště

houbový kuba

Suroviny:
50 g sušených hub, 500 g velkých ječných krup,  
3 cibule, 3 stroučky česneku, máslo (sádlo), oli-
vový olej, sůl, pepř, kmín, majoránka

Postup:
Kroupy uvaříme v osolené vodě s trochou olivo-
vého oleje. Po 30 minutách je zrno akorát uvaře-
né, zároveň stále křupavé. Po uvaření necháme 
asi 5 minut dojít a pak scedíme. 
Na másle zpěníme cibulku, přidáme česnek, 
sůl, kmín a podusíme předem uvařené sušené 
houby.

Zapékací mísu nebo jinou vhodnou nádobu 
vymažeme máslem nebo sádlem. Do mísy vlo-
žíme kroupy a promícháme s olivovým olejem. 
Poté vmícháme směs hub s cibulkou a česne-
kem, a ještě dochutíme solí, pepřem a ma-
joránkou. Povrch poklademe plátky másla či 
pokropíme rozpuštěným sádlem a asi 25 minut 
pečeme.

Šunková pomaZánka s hořčicí

Suroviny:
2 vejce, 100 g šunkového salámu, 1 menší cibu-
le, 2 tavené sýry, 1 lžíce majolky, 1 lžička hořčice

Salám pokrájíme na malé kostičky, cibuli po-
sekáme a vejce uvařená natvrdo také pokrájí-
me na malé dílky. Přidáme tavený sýr, majolku 
a hořčici a promícháme.

pomaZánka Ze suŠených rajčat

Suroviny:
Cottage 150 g, 2 lžičky pomazánkové másla,     
100 g sušených rajčat v oleji, 5 kusů cherry raj-
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stará tenice 1195, uh. hradiště, 
te l. 608 851 095, info@akropol is-uh.cz, 

www.akropol is-uh.cz

kalendář akcí na měsíc leden

6. 1. 2015 - veselé hraní - dopolední cvičení, zpí-
vání a hraní pro děti s rodiči 

7. 1. 2015 - veselé hraní - dopolední cvičení, zpí-
vání a hraní pro děti s rodiči 

8. 1. 2015 - veselé hraní - dopolední cvičení, zpí-
vání a hraní pro děti s rodiči
 
8. 1. 2015 - 25. 6. 2015 - jÓGa pro Začáteč-
níky, mírně pokročilé a pokročilé - nové 
odpolední kurzy

9. 1. 2015 - veselé hraní - dopolední cvičení, zpí-
vání a hraní pro děti s rodiči

12. 1. 2015 - 27. 4. 2015 - němčina Začátečníci 
- pokračovací kurz 

13. 1. 2015 -  21. 4. 2015 - anGličtina Začáteč-
níci - pokračovací kurz 

14. 1. 2015 - 22. 4. 2015 - FrancouZŠtina mír-
ně pokročilí - pokračovací kurz 

15. 1. 2015 - 23. 4. 2015 - ruŠtina pro Začá-
tečníky - pokračovací kurz 

19. 1. 2015 - něžná náruč - dopolední kurz pro 
rodiče s dětmi od 6 týdnů do 6 měsíců

20. 1. 2015 - 28.4.2015 - ŠpanělŠtina Začáteč-
níci - pokračovací kurz

Centrum AKROPOLIS

20. 1. 2015 - správná manipulace s novoro-
Zencem - odpolední kurz pro nastávající rodiče

pravidelné sportovní 
aktivity pro dospělé

pondělí
CrossFit - 18.00 – 19.00 hodin 
Pilates pro začátečníky a mírně pokročilé
19.00 – 20.00 hodin 
Core trénink - 19.00 – 20.00 hodin 

úterý
Pilates pro pokročilé - 18.00- 19.00 hodin 
Salsa & Zouk – 20.00 – 22.00 hodin 

středa
Cardio Callanetics - 17.30 – 18.30 hodin
Cvičení pro redukci nadváhy - 18.30 – 19.30 hodin 

čtvrtek
Jóga s hlídáním - 10.00 – 11.00 hodin 
Jóga pro pokročilé - 16.00 – 18.00 hodin 
Jóga pro začátečníky - 18.30 – 20.00 hodin 
Břišní pekáč - 18.30 – 19.30 hodin

 Ilustrační foto: archiv Akropolis
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dům dětí a mládeže, purkyňova 494, 
uh. hradiŠtě, tel. 572 551 347

12. 1. 2015  – pondělí – lednové zasedání dětského 
a studentského parlamentu města uh od 15.00 
hod., v budově ddm Šikula.   Bližší info: Martina 
Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@
ddmsikula.cz

16. 1. 2015 – pátek – soutěž mladých záchranářů 
„dispozice v poskytování kpcr“ ve spolupráci se 
SŠPHZ UH. Bližší info: Martina Dörrová, tel. 605 203 
064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

17. 1. 2015 – sobota – GeocachinG – lokalita bude 
upřesněna. Info: Jana Skuciusová, tel. 605 203 065, 
email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz

19. 1. 2015 – pondělí – beseda turistické klenoty 
okolí tokia. Pobočka DDM Šikula Jarošov, Louky 519 
(vedle knihovny) od 18.30 hod. Info na www.trnka.
xf.cz, Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz

20. 1. 2015 – úterý – přírodovědná akademie od 
18.30 hod. v Přírodovědném centru Trnka UH . Před-
náška na téma „Biologie včelstva jako superorganis-
mus“, přednáší doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (Mende-
lova univerzita Brno). Info na www.trnka.xf.cz, Lenka 
Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz

24. 1. 2015 – sobota – výlet cestovatelského klubu 
do brna – zábavní vědecký park vida. Info na www.
trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.
trnka@seznam.cz

25. 1. 2015 – neděle – soustředění kroužků aerobic 
v Diakonii UH. Info: Jana Skuciusová, tel. 605 203 065, 
email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz

28. 1. 2015 – středa – vyhodnocení soutěže „nej-
hezčí dopis ježíškovi“ v 16.00 hod. v DDM Šikula UH. 
Bližší info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: 
martina.dorrova@ddmsikula.cz.

Další novinky a informace získáte na tel. 572 551 347,  
nebo na www.ddmsikula.cz. 
 Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Šikula

Rekvalifikační kurzy

poZvánka na akreditovaný 
rekvaliFikační kurZ
obor marketinG
komu je kurZ určen?

Nabízený rekvalifikační kurz je určen všem, kteří 
chtějí získat rekvalifikaci v oboru marketing a naučit 
se pracovat v atraktivním oboru, který se dynamicky 
vyvíjí. Je vhodný pro firmy a jejich zaměstnance, pro 
absolventy středních nebo vysokých škol, kteří jsou 
tvůrčí a chtějí se naučit marketingové a komunikač-
ní strategie, pro nezaměstnané, kteří hledají nové 
uplatnění, také pro maminky po mateřské dovo-
lené. Kurz je vhodný pro všechny věkové skupiny. 
Po ukončení kurzu možnost pro jednoho účastníka 
kurzu stáže ve společnosti Rh+ marketing.

co vás naučíme?
Zvládnout marketingové úkoly ve firmách, reklam-
ních, marketingových a komunikačních agenturách.
Budete schopni analyzovat konkurenci, plánovat, 
realizovat a vyhodnocovat komunikační kampaně
Public Relations (vztahy s veřejností, tiskové zprávy, 
PR články, komunikace s novináři), reklama, média.
Se zaměřením na internetový marketing – Marke-
ting na sociálních sítích, optimalizace webových 
stránek, blogy a další formy internetového marke-
tingu.
Naučíme vás také tvořit efektivní powerpointové 
prezentace a jak prezentovat

termín kurzu: 23. 2. – 12. 3. 2015,  
závěrečná zkouška 19. 3. 2015
Délka kurzu: výuka trvá 100 vyučovacích hodin a je 
rozložena do 13 pracovních dnů. Závěrečná zkouš-
ka proběhne v jednom dni. 
Místo konání kurzu: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, 
vstupní předpoklady: ukončené středoškolské 
vzdělání.
Kontaktní osoba, registrace: Mgr. Radka Hošková 
tel.: +420 721 572 010, hoskova@rhplusmarketing.cz
Navštivte naše stránky: www.rhplusmarketing.cz/
rekvalifikacni-kurz-marketing/.
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Společenská kronika města

jubilanti v měsíci listopadu
 
1. 11.  Eliška Šprochová
4. 11.  Františka Panáčková
4. 11.  Veronika Tichavská
5. 11.  Drahomíra Drlíková
5. 11.  František Laga
5. 11.  Štěpán Daněk
5. 11.  Jarmila Němcová
6. 11.  Štěpánka Ottingerová
6. 11.  Jiří Civín
7. 11.  Josef Všetíček
10. 11.  František Daňhel
10. 11.  Filomena Vasilišinová
11. 11.  Františka Večeřová
11. 11.  František Vaculík
13. 11.  Marie Hanzalová
13. 11.  Jan Stodůlka
15. 11.  Jaroslava Droppová
16. 11.  Adéla Machovská
17. 11.  Ludmila Medková
19. 11.  Marie Macourková
22. 11.  Jiřina Šipková
22. 11.  Stanislav Hrotek
24. 11.  Oldřich Skrášek
24. 11.  Eva Siváková
24. 11.  Josef Havlíček
24. 11.  Zdeněk Králík
24. 11.  Karel Bí lka
27. 11.  Ludmila Zdílnová
29. 11.  Zdenka Hlaváčková
29. 11.  Marie Sládková
30. 11.  MUDr. Marta Palacká

narodili se
 
Amálie Šnajdrová  22. 5. 2014
Diana Mertová  28. 8. 2014
Anastázie Horáková 14. 9. 2014
Adéla Stuchlíková  9. 10. 2014
Matěj Pešek  4. 11. 2014
David Lechner  11. 11. 2014
Isabell Čaňová  13. 11. 2014

Svůj svatební den si letos v prosinci zopakovaly  
v obřadní síni uherskohradišťské radnice hned 
dva manželské páry z Uherského Hradiště. Dia-
mantovou svatbu oslavili 4. prosince manželé Eva 
a Jiří Přibylovi a zlatou svatbu 5. prosince manželé 
Jana a Ing. Zdeněk Opluštilovi.

Společně blahopřeje redakce ZUH.
                                             Foto: archiv města UH

Výročí svatby
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5 1 9 8 2 4 6 3 7
7 4 6 5 3 1 8 2 9
8 2 4 6 1 7 9 5 3
1 9 7 3 8 5 4 6 2
6 5 3 4 9 2 7 8 1
4 8 2 7 5 3 1 9 6
3 7 5 1 6 9 2 4 8
9 6 1 2 4 8 3 7 5

2 9 5 8 3 7 4 1 6
3 6 4 9 5 1 2 8 7
8 1 7 6 2 4 9 5 3
5 4 9 3 6 8 1 7 2
6 2 1 7 4 5 8 3 9
7 3 8 2 1 9 5 6 4
9 5 6 4 8 3 7 2 1
1 7 2 5 9 6 3 4 8
4 8 3 1 7 2 6 9 5

Sudoku pro volnou chvíli
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